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മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖവമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന

പടനികേജഭാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക

സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 

പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന

റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 

വഖഫശ ഹജശ തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ഡകേ. ടനി. ജലസ്പീല

ഡഡവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസശ

മതവബന്ധനവലാം ഹഭാരബര എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം 

കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

വവവസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം 

യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 

സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി

ഡതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി : ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനസ്പീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര

ഡപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില കുമഭാര

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 

കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സകപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കതഭാമസശ ചഭാണനി

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ



പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ 

അലാംഗങ്ങള

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദശ .പനി. (വളളനിക്കുനശ)

2. ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര (ഗരുവഭായൂര)

3. ശസ്പീ. പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല (കുറ്റവഭാടനി)

4. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. അബ്ദു റബശ (തനിരൂരങ്ങഭാടനി)

5. ശസ്പീ. വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന (തഭാനൂര)

6. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസഭാക്കശ (മകഞശസ്വരലാം)

7. ഡപ്രഭാഫ. ആബനിദശ ഹുകസന തങ്ങള (കകേഭാടയ്ക്കല)

8. ശസ്പീ. വനി. എസശ. അച്ചുതഭാനനന (മലമ്പുഴ)

9. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശശ (കകേഭാനനി) 

10. ശസ്പീ.  ടനി. എ. അഹമ്മേദശ കേബസ്പീര (മങ്കട)

11. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി (ഡകേഭാടഭാരക്കര)

12. ശസ്പീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി (ഡപരനിന്തലമണ)

13. ശസ്പീ. അനനില അക്കര (വടക്കഭാകഞരനി)

14. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമഭാര (വണ്ടൂര - എസശ.സനി.)

15. ശസ്പീ. അനൂപശ കജക്കബശ (പനിറവലാം)

16. ശസ്പീ. ഡകേ. ആനസലന (ഡനയഭാറ്റനിനകേര)

17. ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് (കകേഭാതമലാംഗലലാം)

18. ശസ്പീ. പനി. വനി. അനവര (നനിലമ്പൂര)

19. ശസ്പീ. അനവര സഭാദത്തശ (ആലവ)

20. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫശ (അരൂര)

21. ഡപ്രഭാഫ. ഡകേ. യു. അരുണന (ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)

22. ശസ്പീമതനി സനി. ഡകേ. ആശ (കവക്കലാം- എസശ.സനി.)



23. ശസ്പീ. ഡകേ. ബഭാബു (ഡനനഭാറ)

24. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന (സലത്തഭാന ബകത്തരനി-എസശ.ടനി.)

25. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന (തരൂര - എസശ.സനി.)

26. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം (തൃത്തഭാല)

27. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ബഷസ്പീര (ഏറനഭാടശ)

28. ശസ്പീമതനി ഇ. എസശ. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടശ)

29. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടശ)

30. ശസ്പീ. ഡകേ. ദഭാസന (ഡകേഭായനിലഭാണനി)

31. ശസ്പീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി (ചഭാലക്കുടനി)

32. ശസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന (ഡനടുമങ്ങഭാടശ)

33. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞശ (കേളമകശ്ശേരനി)

34. ശസ്പീ. എലകദഭാ എബഹഭാലാം (മൂവഭാറ്റുപുഴ)

35. ശസ്പീ. എലകദഭാസശ പനി. കുനപ്പനിളളനില (ഡപരുമഭാവൂര)

36. ശസ്പീ. ഡകേ. ബനി. ഗകണഷശ കുമഭാര (പത്തനഭാപുരലാം)

37. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി (നഭാടനികേ -എസശ.സനി.)

38. ശസ്പീ. കജഭാരജശ എലാം. കതഭാമസശ (തനിരുവമഭാടനി)

39. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജശ (പൂഞ്ഞഭാര)

40. ശസ്പീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര (അടൂര - എസശ.സനി.)

41. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന (പഭാറശ്ശേഭാല)

42. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡെന (എറണഭാകുളലാം)

43. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം (ഡകേഭാകണഭാടനി)

44. കഡെഭാ. ഡകേ.  ടനി. ജലസ്പീല (തവനൂര)

45. ശസ്പീ. ഡജയനിലാംസശ മഭാതദ്യു (തളനിപ്പറമശ) 

46. ശസ്പീ. ജനി. എസശ. ജയലഭാല (ചഭാത്തന്നൂര )



47. കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജശ (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)

48. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര)

49. ശസ്പീ. ഡകേ. സനി. കജഭാസഫശ (ഇരനിക്കൂര)

50. ശസ്പീ. പനി. ഡജ. കജഭാസഫശ (ഡതഭാടുപുഴ)

51. ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വരക്കല)

52. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസശ.ടനി.)

53. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര)

54. ശസ്പീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര)

55. ശസ്പീ. ഡകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)

56. ശസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര-എസശ.സനി.)

57. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമ്മേതശ കകേഭായ (കബപ്പൂര)

58. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര)

59. ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. മഭാണനി (പഭാലഭാ)

60. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)

61. ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസശ (തനിരുവല്ല)

62. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡജ. മഭാക്സൈനി (ഡകേഭാച്ചനി)

63. ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴ് സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)

64. ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)

65. ശസ്പീ. കമഭാനസശ കജഭാസഫശ (കേടുതരുത്തനി)

66. ശസ്പീ. മുഹമ്മേദശ മുഹസനിന പനി. (പടഭാമനി)

67. ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷശ (ഡകേഭാല്ലലാം)

68. കഡെഭാ. എലാം. ഡകേ. മുനസ്പീര (കകേഭാഴനികക്കഭാടശ സസൗത്തശ)

69. ശസ്പീ. ഡകേ. മുരളസ്പീധരന (വടനിയൂരക്കഭാവശ)

70. ശസ്പീ. ഡെനി. ഡകേ. മുരളനി (വഭാമനപുരലാം)



71. ശസ്പീ. മുരളനി ഡപരുഡനല്ലനി (മണലൂര)

72. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. നഭാണു (വടകേര)

73. ശസ്പീ. എന. എ. ഡനല്ലനിക്കുനശ (കേഭാസരകഗഭാഡെശ)

74. ശസ്പീ. എലാം. നസൗഷഭാദശ (ഇരവനിപുരലാം)

75. ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി (പുതുപ്പളനി)

76. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപശ (കചലക്കര)

77. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര (കകേഭാഴനികക്കഭാടശ കനഭാരത്തശ)

78. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡെനി. പ്രകസനന (ആലത്തൂര)

79. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി (കേഭായലാംകുളലാം)

80. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി (ബഭാലകശ്ശേരനി - എസശ.സനി.)

81. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന (കകേഭാടയലാം)

82. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീലാം (കുനമലാംഗലലാം)

83. ശസ്പീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല (കനമലാം)

84. ശസ്പീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന (തൃക്കരനിപ്പൂര)

85. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജന (ഒല്ലൂര)

86. ശസ്പീ. എസശ. രഭാകജന്ദ്രന (കദവനികുളലാം-എസശ.സനി.)

87. ശസ്പീ. ആര. രഭാകജഷശ (മഭാകവലനിക്കര-എസശ.സനി.)

88. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷശ (കേലവഭാകശ്ശേരനി)

89. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ (പുനലൂര)

90. ശസ്പീ. രഭാജ എബഹഭാലാം (റഭാനനി)

91. ശസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന (കേരുനഭാഗപ്പളനി)

92. ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളളനി (കേണ്ണൂര)

93. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡകേ. രഭാമചന്ദ്രന നഭായര (ഡചങ്ങന്നൂര)

94. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (കപരഭാമ)

vi



95. ശസ്പീ. രകമശശ ഡചനനിത്തല (ഹരനിപ്പഭാടശ)

96. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതഭാകേരന (ചടയമലാംഗലലാം) 

97. ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ (പുതുക്കഭാടശ) 

98. ശസ്പീ. കേഭാരഭാടശ റസഭാഖശ (ഡകേഭാടുവളനി)

99. ശസ്പീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് (അങ്കമഭാലനി)

100. ശസ്പീ. കറഭാഷനി അഗസനിന (ഇടുക്കനി) 

101. ശസ്പീ. ഡകേ. എസശ. ശബരസ്പീനഭാഥന (അരുവനിക്കര)

102. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന (കുനതനഭാടശ-എസശ.സനി.)

103. ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന (മണഭാരക്കഭാടശ) 

104. ശസ്പീ. എസശ. ശരമ്മേ (കവപ്പനിന)

105. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (എലത്തൂര) 

106. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (കേലപ്പറ്റ)

107. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ശശനി (ഡഷഭാരണ്ണൂര)

108. ശസ്പീ. വനി. ശശനി (ചനിറയനിനകേസ്പീഴശ-എസശ.സനി.) 

109. ശസ്പീ. വനി. ഡെനി. സതസ്പീശന (പറവൂര) 

110. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷശ (കേഭാടഭാക്കട)

111. ശസ്പീ. ബനി. സതവന (ആറ്റനിങ്ങല-എസശ.സനി.) 

112. ശസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില (പഭാലക്കഭാടശ) 

113. ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. ഷഭാജനി (അഴസ്പീകക്കഭാടശ) 

114. ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര (തലകശ്ശേരനി)

115. ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര (കൂതപറമശ)

116. ശസ്പീ. വനി. എസശ. ശനിവകുമഭാര (തനിരുവനന്തപുരലാം) 

117. ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന (ഡപഭാനഭാനനി)

118. ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന (അമലപ്പുഴ) 
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119. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില കുമഭാര (ഡകേഭാടുങ്ങല്ലൂര)

120. ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില കുമഭാര (തൃശ്ശൂര)

121. ശസ്പീ. സണനി കജഭാസഫശ (കപരഭാവൂര) 

122. ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന (കേഴക്കൂടലാം) 

123. ശസ്പീ. ഡകേ. സകരഷശ കുറപ്പശ (ഏറ്റുമഭാനൂര) 

124. ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജശ (തൃപ്പൂണനിതറ)

125. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മഭാസര (കേയ്പമലാംഗലലാം)

126. ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന (കചരത്തല) 

127. ശസ്പീ. സനി. എഫശ. കതഭാമസശ (ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി) 

128. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസശ (തൃക്കഭാക്കര)

129. ശസ്പീ. കതഭാമസശ ചഭാണനി (കുടനഭാടശ) 

130. കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ (ആലപ്പുഴ)

131. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുളള (മലപ്പുറലാം)

132. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര (മകഞരനി) 

133. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി (ഒറ്റപ്പഭാലലാം)

134. ശസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജശ (ആറന്മുള)

135. ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. വനിജയദഭാസശ (കകേഭാങ്ങഭാടശ -എസശ.സനി.) 

136. ശസ്പീ. ഇ. ഡകേ. വനിജയന (നഭാദഭാപുരലാം) 

137. ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന (ധരമ്മേടലാം)

138. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിളള (ചവറ)

139. ശസ്പീ. എലാം. വനിനഡസന്റശ  (കകേഭാവളലാം)

140. ശസ്പീ. കജഭാണ് ഡഫരണഭാണസശ  (ആലാംകഗഭാ ഇന്തവന പ്രതനിനനിധനി)

(ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. കുഞ്ഞഭാലനികുടനി 25-4-2017-നശ നനിയമസഭഭാലാംഗതസ്വലാം രഭാജനിവച്ചു.)
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വനിവനിധ മനനിമഭാര ചുമതല വഹനിക്കുന വനിഷയങ്ങളഡട പടനികേ

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ,   മുഖവമനനി

ഡപഭാതുഭരണലാം

അഖനികലന്തവഭാ സരവസ്പീസകേള 

ആസൂത്ര ണവലാം സഭാമത്തനികേകേഭാരവവലാം

ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണലാം

സയന്റനിഫനികേശ ഇനസനിറ്റപ്യൂടശ

കപഴണല ആന്റശ അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവശ  റനികഫഭാലാംസശ

ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പശ

ഇന്റകഗ്രേഷന

ഇനഫരകമഷന ഡടകകഭാളജനി

കസനനികേകക്ഷേമലാം

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം

കസറ്റശ കഹഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി

എയരകപഭാരടശസശ

ഡമകടഭാ ഡറയനില

അന്തര സലാംസഭാന നദസ്പീജലലാം

ഇനഫരകമഷന ആന്റശ പബനികേശ റനികലഷനസശ

കനഭാരക്ക

ആഭവന്തരലാം

വനിജനിലനസശ

അഡനിനനികസ്ട്രേഷന ഓഫശ സനിവനില ആന്റശ ക്രനിമനിനല ജസനിസശ

അഗനിശമനലാം

ജയനിലകേള

അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം

ഇനലഭാന്റശ നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിരമ്മേഭാണലാം)

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗശ ആന്റശ ഇനലഭാന്റശ നഭാവനികഗഷന കകേഭാരപ്പകറഷന

മഡറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള 



ശസ്പീ  .    എ  .    ഡകേ  .    ബഭാലന  ,    പടനികേജഭാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷേമവലാം
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി

പടനികേജഭാതനികക്ഷേമലാം

പടനികേവരഗ്ഗകക്ഷേമലാം

പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമ ലാം

നനിയമലാം

സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവലാം

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവരത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാരഡെശ

കകേരള കസറ്റശ ഫനിലനിലാം ഡഡെവലപ്ഡമന്റശ കകേഭാരപ്പകറഷന

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനദ്യുവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി

ലഭാന്റശ റവനദ്യു

സരകവയുലാം ലഭാന്റശ ഡറകക്കഭാരഡ്സലാം

ലഭാന്റശ റനികഫഭാലാംസശ

ഭവനനനിരമ്മേഭാണലാം

കഡെഭാ  .    ഡകേ  .    ടനി  .   ജലസ്പീല  ,   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം വഖഫശ ഹജശ
തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

പഞഭായതകേളലാം മുനനിസനിപ്പഭാലനിറ്റനികേളലാം കകേഭാരപ്പകറഷനകേളലാം

ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം

ടസൗണ് പ്ലൈഭാനനിലാംഗശ

പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറ്റനികേള

കേനില

നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം

വഖഫലാം ഹജശ തസ്പീരതഭാടനവലാം

ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ,   കവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി

വനിദദ്യുച്ഛകനി

x
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

ആറഭാല സകമ്മേളനല

2017 ജൂണ് 8,  വവഭാഴല

    വഭാലവല 167]                     ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭയുടട ആറഭാല സകമ്മേളനല  2017  ജൂണ് മഭാസല

8-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിടല 9.00 മണനികട്ട് ബഹുമഭാനടപട  സതീകര് ശതീ. പനി.

ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് ആരലഭനിച.

I. ചടല 130 അനുസരനിചള്ള ഉപകക്ഷപതനികന്മേലുള്ള ചര്ച

കേന്നുകേഭാലനി കേശഭാപട്ട് നനികരഭാധനല

മനി  .    സതീകര്: ഓര്ഡര്.........., രഭാജവല  അസഭാധഭാരണമഭായ  ഒര

സഭാഹചരവതനികലയട്ട്  നതീങ്ങുന്ന  അവസ്ഥയനിലഭാണട്ട്  നനിയമസഭയുടട  പ്രകതവകേ

സകമ്മേളനല  വനിളനിചകചര്കഭാന് മുഖവമനനിയുല  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവല  സലയുക്തമഭായനി

തതീരമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  നമ്മുടട ഭരണഘടന വനിഭഭാവന ടചയ്യുന്ന സുരക്ഷനിതതത്വവല

സലരക്ഷണവല എലഭാ വനിഭഭാഗല ജനങ്ങളക്കുല ഉറപട്ട് വരത്തുകമഭാ എന്ന ആശങ്ക ഇഇ

സഭ  ചര്ച  ടചയ്യണടമന്ന  ആവശവമഭാണട്ട്  ഉയര്ന്നുവന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ടഫെഡറല്

അനന്തഃസതയുടട  ഉള്ളടകതനില്നനിന്നട്ട്  വവതനിചലനിക്കുകമഭാ  എന്ന  ആശങ്കയുല

ഇതരടമഭാര  ചര്ചയട്ട്  ഉകപഭാല്ബലകേമഭായനിട്ടുണട്ട്. രഭാജവതട്ട്  ഉയര്ന്നുവരന്ന

പ്രശ്നങ്ങടള സലബനനിചട്ട്  അഭനിസലകബഭാധന  ടചയ്യുന്നതനില്  ഇനവയനിടല  മറട്ട്

നനിയമസഭകേളനില്നനിന്നുല  വവതവസ്തമഭായനി  മുകമ്പ  പറക്കുന്ന  പക്ഷനിയഭാണട്ട്  കകേരള

നനിയമസഭ  എന്നുള്ളതട്ട്  നമുടകലഭാവര്ക്കുല  അറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്

രഭാജവതട്ട് ആദവമഭായനി ഒര നനിയമസഭ ഇഇ വനിഷയല ചര്ച ടചയ്യുകേയഭാണട്ട്. ചടല 130

അനുസരനിചള്ള ഉപകക്ഷപല.......

335/2020

   



2       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 8, 2017

II. ക്രമപ്രശ്നല

ഉപകക്ഷപല അവതരനിപനിക്കുന്നതനിടല നടപടനിക്രമല

ശതീ  .   ടകേ  .   എല  .   മഭാണനി : സര്, കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫെട്ട് ഓര്ഡര്. ഇഇ ഉപകക്ഷപടത
അനുകൂലനിക്കുന്നു.  നടപടനിക്രമതനിടല നനിയമപ്രശ്നല  ഉന്നയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടസക്ഷന്  1(3)
അനുസരനിചട്ട്,  കകേന്ദ്രസര്കഭാര് ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനല വഴനി  ആകനിടല വവവസ്ഥകേള
വനിവനിധ  രതീതനികേളനില്,  വനിവനിധ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില് ബഭാധകേമഭാകഭാനഭാണട്ട്  വവവസ്ഥ
ടചയ്യുന്നതട്ട്. പ്രസ്തുത ആകനില് 6 അദവഭായങ്ങളനിലഭായനി 41 വകുപ്പുകേളുണട്ട്.........

മനി  .   സതീകര്: അകങ്ങയട്ട് പ്രകമയതനിടന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ചര്ചയുടട ഭഭാഗമഭായനി
ഉന്നയനികഭാവന്നതഭാണട്ട്. ഇവനിടട പ്രകമയല അവതരനിപനിചനിടനില. 

ശതീ  .   ടകേ  .   എല  .   മഭാണനി:  സര്, ഞഭാന് ഒന്നട്ട് പറകഞഭാടട. 

മനി  .    സതീകര്:  പ്രകമയല  സഭയുടട  മുമ്പനില്  അവതരനിപനിചതനിനുകശഷല
ചര്ചയനില്  പടങ്കടുക്കുകമ്പഭാള  അകങ്ങയട്ട്  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പറയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
ചടല  130  അനുസരനിചള്ള  ഉപകക്ഷപല  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനികട്ട്
അവതരനിപനികഭാവന്നതഭാണട്ട്.

മുഖവമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 'സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട അധനികേഭാരല
കേവര്ന്നട്ട്,  കേന്നുകേഭാലനി  കേശഭാപട്ട്  ഫെലതനില്  വനിലകനിടകഭാണട്ട്,  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
പുറടപടുവനിച  വനിജഭാപനലമൂലല  സലസ്ഥഭാനത്തുളവഭായനിരനിക്കുന്ന  ഗുരതരമഭായ
സ്ഥനിതനിവനികശഷല  ഇഇ  സഭ  ചര്ച  ടചയ്യണല'  എന്ന  ഉപകക്ഷപല  ഞഭാന്
അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ശതീ  .   ടകേ  .   എല  .   മഭാണനി: സര്, കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫെട്ട് ഓര്ഡര്. 

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനിയുടട  പ്രസലഗതനിനുകശഷല
അകങ്ങയട്ട്  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പറയഭാല.  അങ്ങയുടട  കപഭായനിന്റെട്ട്  എനഭാണട്ട്?
ഉപകക്ഷപതനിടന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങളഭാടണങ്കനില്  അതട്ട്  ഇഇ  ചര്ചയുടട  ഭഭാഗമഭായനി
അകങ്ങയട്ട് ഉന്നയനികഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ടകേ  .    എല  .    മഭാണനി:  സര്,   ഇഇ  വനിജഭാപനല പരനികശഭാധനിചഭാല്
ആകനിടല  1  മുതല്  5  വടരയുള്ള  അദവഭായങ്ങള  മഭാത്രകമ  സലസ്ഥഭാനതനിനട്ട്
ബഭാധകേമഭാകനിയനിട്ടുള.  6-ാം അദവഭായല കകേരളതനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭാകനിടകഭാണ്ടുള്ള
ഒര  വനിജഭാപനവല  നഭാളനിതുവടര  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.
കകേരളതനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭാകഭാത  ഒര  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പുറടപടുവനിച
വനിജഭാപനല  കകേരളതനിനുല  ബഭാധകേമല.  അകതസമയല  പഞഭാബട്ട്,  ടവസട്ട്
ബലഗഭാള  തുടങ്ങനിയ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളകട്ട്  ഇതട്ട്  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.   കകേരളതനിനട്ട്
ബഭാധകേമഭാകേഭാത  വനിഷയടത  സലബനനിച  ഒര  ഉപകക്ഷപതനിനട്ട്  എനഭാണട്ട്
പ്രസക്തനി?  കൂടഭാടത,  പ്രസ്തുത  വനിഷയല  ബഹുമഭാനടപട  ഹഹകകഭാടതനിയുടട
പരനിഗണനയനിലുമഭാണട്ട്.
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മനി  .    സതീകര്:  ഉപകക്ഷപതനിടന്റെ ഉള്ളടകവമഭായനി ബനടപട ക്രമപ്രശ്നമഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട്  ഇവനിടട  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉപകക്ഷപതനികന്മേല്  സഭ  ചര്ച  ടചയ്യുന്ന
സമയതട്ട് ഇകഭാരവല ഉന്നയനികഭാവന്നതഭാണട്ട്.

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  ഒര  വര്ഷല  പതനിനഞട്ട്
ലക്ഷകതഭാളല  കേന്നുകേഭാലനികേള  മറ്റു  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കകേരളതനില്
വരന്നുണട്ട്.  ഇഇ  കഭദഗതനിയുടട  ഫെലമഭായനി,  സലസ്ഥഭാനലവനിട്ടുള്ള  അവയുടട
യഭാത്ര  നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ഫെലതനില്  തടഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മറട്ട്
സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നുള്ള  കേന്നുകേഭാലനികേളഭാണട്ട്  വര്ഷലകതഭാറല  കൂടുതലഭായനി
കകേരളതനില്  വരന്നതട്ട്.  അതട്ട്  തടയടപടുന്ന  ഒര  അവസ്ഥയുണഭാകുല.  ഇതട്ട്
ബഹുമഭാനടപട  അലഗതനിനട്ട്  അറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  നമ്മുടട  രഭാജവതട്ട്  വവഭാപഭാര
സത്വഭാതനവവല  വവഭാപഭാര  അവകേഭാശവടമഭാടക  ഉളളതകല?  അതനിടന്റെ  മറട്ട്
വനിശദഭാലശങ്ങളനികലയട്ട്  ഞഭാന്  കപഭാകുന്നനില.  ഇതട്ട്   കകേരളടത  ഏറവല
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ആ  തടസ്സവഭാദല
ശരനിയടലന്നഭാണട്ട് എനനികട്ട് കതഭാന്നുന്നതട്ട്. 

കേന്നുകേഭാലനി  ചനകേളുടട  പ്രവര്തനല  നനിയനനികഭാന്  എന്ന  കപരനിലഭാണട്ട്
1960-ടല  'മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയല്  നനിയമ'തനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനതനില്
ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചടകേഭാണട്ട്  കമയട്ട്  23-നട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  വനിജഭാപനല
പുറടപടുവനിചതട്ട്.  ഫെലതനില്  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  കേശഭാപട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുല
നനികരഭാധനിക്കുന്ന  അവസ്ഥയഭാണട്ട്  ഇഇ  വനിജഭാപനലമൂലല  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ
വനിജഭാപനലമൂലല രഭാജവതഭാടകേയുല നമ്മുടട സലസ്ഥഭാനത്തുല ടതഭാഴനില്-വവഭാപഭാര-
ഭക്ഷവ  സുരക്ഷഭാ  കമഖലകേളനില്  ദൂരവവഭാപകേമഭായ  പ്രതവഭാഘഭാതല  ഉണഭാകുല.
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള്ള  ആകരഭാഗവ  പ്രതനിസനനിക്കുല  ഇതട്ട്  വഴനിവയല.
സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ  അധനികേഭാര-അവകേഭാശങ്ങളനികലയട്ട്  കകേന്ദ്രല  കേടന്നുകേയറന്ന
നനിലയുല  ഇഇ  ചടങ്ങള  പ്രഭാബലവതനില്  വരന്നകതഭാടടയുണഭാകുല.  ഇഇ
സഭാഹചരവതനിലഭാണട്ട് ഇതരടമഭാര   സ്ഥനിതനിവനികശഷല, നനിയമസഭ പ്രകതവകേമഭായനി
കചര്ന്നട്ട് ചര്ച ടചയ്യുന്ന സഭാഹചരവല ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത
തടയല്  നനിയമതനിടന്റെ  മറവനില്  ഒര  പഇരടന്റെ  ടതഭാഴനില്-വവഭാപഭാര-ആഹഭാര
സത്വഭാതനവതനിനുള്ള  മഇലനികേഭാവകേഭാശല  ഹനനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
ടചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇഇ  കമഖലടയ  ആശയനിക്കുന്ന  ലക്ഷകണകനിനഭാളുകേള
പടനിണനിയനിലഭാകുല.  നമ്മുടട  സലസ്ഥഭാനതട്ട്  അഞട്ട്  ലക്ഷകതഭാളല  കപര്
മഭാലസ  വനില്പനയനിലുല  അതനിടന്റെ  ടതഭാഴനിലനിലുല  ഏര്ടപടനിട്ടുള്ളവരഭായനിട്ടുണട്ട്.
അനഇകദവഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ള ധഭാരഭാളല അറവശഭാലകേള  നമ്മുടട നഭാടനിലുണട്ട്. അതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള ടതഭാഴനിലുകേള കവടറയുമുണട്ട്.  നമ്മുടട സലസ്ഥഭാനടത സലബനനിചട്ട്
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ഇതട്ട്  നനിസ്സഭാരമഭായ  പ്രശ്നമല.  'കേന്നുകേഭാലനികേടള  കൃഷനിയഭാവശവതനിനലഭാടത
വനില്കരതട്ട്,  അറവശഭാലകേളകട്ട്  വനില്കരതട്ട്,  പ്രഭായമഭാകേഭാതവടയ  ചനയനില്
ടകേഭാണ്ടുവരരതട്ട്'  എന്നതീ  വവവസ്ഥകേള  വനിജഭാപനതനിലുണട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട
വനിശദ  വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ  സര്ടനിഫെനികറ്റുകേള  ഹകേവശല  സൂക്ഷനികണ
ടമന്നതടകമുള്ള  അസലബനജ  ഡനിലവല  അപ്രഭാകയഭാഗനികേവമഭായ  നനിരവധനി
വവവസ്ഥകേള ചടതനിലുണട്ട്.  ഇഇ ചടല  കകേരള  സലസ്ഥഭാനതനിനുല  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.
ഇതുമൂലല  കേര്ഷകേര്കട്ട്  വലനിയ  തനിരനിചടനിയുണഭാകുല  കകേന്ദ്ര  വനിജഭാപനല
കകേരളതനിടല  മഭാലകസഭാല്പഭാദന  കമഖലടയ  അകങ്ങയറല  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുല. സലസ്ഥഭാനടത മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല ജനങ്ങളുല മഭാലസല കേഴനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.
ഇഇ പുതനിയ ചടങ്ങള ഇതരടമഭാര സഭാഹചരവതനില് തനികേചല അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.
ഇഷ്ടമുള്ള  ഭക്ഷണല  കേഴനികഭാനുള്ള  ജനങ്ങളുടട  സത്വഭാതനവതനിനട്ട്  കനടരയുള്ള
കേകയ്യറമഭാണട്ട്.  അനവസലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കകേരളതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന
ഉരകളുടട എണ്ണതനില് ഇതനിനകേലതടന്ന ഗണവമഭായ കുറവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ
അടുതഘടല പഭാലനിടന്റെ ഉല്പഭാദനല  കുറയുകേയുല  വനില വര്ദനിക്കുകേയുല ടചയ്യുന്ന
അവസ്ഥഭാവനികശഷമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൃഷനികഭാടര  ഏറവമധനികേല  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരവമഭാണട്ട്.  നമ്മുടട രഭാജവതട്ട് കേഭാണുന്ന ചനിത്രല,  കൃഷനികഭാര് കേടുത
അസലതൃപനിയനിലുല  വനിവനിധ  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനിലുല  ഏര്ടപട്ടുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലുല  മധവപ്രകദശനിലുല  കൃഷനികഭാരടട  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള  നടക്കുന്നു.
മധവപ്രകദശനിടല  പ്രകക്ഷഭാഭടത  കപഭാലതീസട്ട്  അതനിക്രൂരമഭായനി  കനരനിടതനിലൂടട  ആറട്ട്
കേര്ഷകേരടട ജതീവന്  നഷ്ടടപടുന്ന അവസ്ഥയഭാണുണഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതുകപഭാലുള്ള
ഒര സഭാഹചരവമഭാണട്ട് നമ്മുടട രഭാജവത്തുള്ളതട്ട്. കൃഷനികഭാടര  ഏറവല  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന  ഒന്നഭായഭാണട്ട്  ഇഇ  കഭദഗതനിയുല  വന്നുഭവനിക്കുന്നതട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനി
പരനിപഭാലനല ലഭാഭകേരമല എന്നുവന്നഭാല് ആ കമഖലതടന്ന ഉകപക്ഷനിചട്ട് കൃഷനികഭാര്
വലഭാത  ദുരനിതല  അനുഭവനിക്കുന്ന  അവസ്ഥയനിടലതനികചരല.  നമ്മുടട
സലസ്ഥഭാനതഭാടണങ്കനില്  പഭാലുലഭാദനതനില്  സത്വയലപരവഭാപത  ടടകേവരനികഭാനുള്ള
ഗഇരവമഭായ  ശമമഭാണട്ട്  നടന്നുടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതരതനില്  പഭാലുലഭാദനല
വര്ദനിപനികഭാന്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനിക്കുകവണനി
കേറവപശുകള,  കേന്നുകുടനികേള  ഇവടയഭാടക  അനവസലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്
കേഭാലനിചനകേള  മുകഖനയഭാണട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്നതട്ട്.  ഇഇ  നനിയനണല  അതനിനട്ട്
തടസ്സമഭായനിതതീരല.  പഭാലുലഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവമനിരനികടട,  ഇഇ രലഗതട്ട്
ഇകപഭാള  നഭാല  കനടനിയ  15%  വര്ദനവട്ട്  തടന്ന  നനിലനനിര്തഭാന്  പറഭാത
സഭാഹചരവമഭാണട്ട്  ഇതുമൂലല  വന്നുകചര്ന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേറവ  വറനിയവയുല
പ്രഭായകമറനിയവയുമഭായ  കേന്നുകേഭാലനികേടള  വനിറഴനികഭാന്  കേഴനിയഭാടത  വരന്നകതഭാടട
നഭാടനിന്പുറടത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാകുല.  അവര്കട്ട്
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തതീറനികപഭാറഭാനഭാകേഭാത  കേന്നുകേഭാലനികേളകട്ട്  വഭാര്ദകേവതനില്  തതീരഭാദുരനിതങ്ങള
സഹനിചട്ട്  കേഴനികയണ  ദയനതീയ  അവസ്ഥയഭാണുണഭാകുകേ.  കേഭാര്ഷനികേവൃതനികട്ട്
ഉപകയഭാഗനികഭാന്  സഭാധനികഭാത  കേന്നുകേഭാലനികേടളയുല  കേറവ  വറനിയവകയയുല
ചനയനില്  വനിറ്റുകേനിട്ടുന്ന പണവലകൂടനി   ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  പുതനിയ
കേന്നുകേഭാലനികേടള വഭാങ്ങുന്നതട്ട്.  ഇനനി അതനിനട്ട് കേഴനിയഭാത ഒരവസ്ഥയഭാണുണഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്നതട്ട്.   കേറവ വറനിയ ഓകരഭാ കേന്നുകേഭാലനികയയുല കപഭാറഭാന് വര്ഷല  40,000
രൂപ  ടചലവഭാകകണനിവരടമന്നതഭാണട്ട് ഏകേകദശ കേണകട്ട്.  ഇവനിടടയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ചതീഫെട്ട് ഇകകണഭാമനികേട്ട് അടടഡത്വസര് ശതീ. അരവനിനട്ട് സുബ്രഹ്മണവല
നല്കേനിയ  മുന്നറനിയനിപട്ട്  നമ്മേള  ഓര്കകണതട്ട്.  അകദ്ദേഹല  പ്രസ്തഭാവനിചതട്ട്,  'ഏതട്ട്
സര്കഭാരനിനുല  അതനിടന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  നയങ്ങള  തതീരമഭാനനികഭാന്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.
എന്നഭാല്  അതനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  പ്രതവഭാഘഭാതടതപറനി  അറനിഞനിരനികണല.
കേഭാലനിവളര്തല് തതീര്ത്തുല അനഭാദഭായകേരമഭാകുന്ന നടപടനിയഭാണനിതട്ട്.  ഉത്പഭാദനമനിലഭാത
കേഭാലനികേടള  സലരക്ഷനികകണനി  വരന്നതട്ട്  കേര്ഷകേര്കട്ട്  അധനികേ  ഭഭാരമഭാകുല,  ഇതട്ട്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെതടന്ന ചതീഫെട്ട് ഇകകണഭാമനികേട്ട് അടടഡത്വസര് ശതീ.  അരവനിനട്ട്
സുബ്രഹ്മണവല നല്കേനിയ മുന്നറനിയനിപഭാണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നമ്മുടട രഭാജവടത
കേര്ഷകേരഭാടകേ വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനില്  എതനികചരല.  ഓകരഭാ കേന്നുകേഭാലനികയയുല
കപഭാറഭാന്  വര്ഷല  40,000  രൂപ  ടചലവഭാകകണനി  വരടമന്നഭാണട്ട്
കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ടഡയറനി ഫെഭാമുകേളുടട വരമഭാനതനിടന്റെ 40 ശതമഭാനവല
പ്രഭായലടചന്ന പശുകളുകടയുല എരമകേളുകടയുല വനിലനയനിലൂടട കേനിട്ടുന്ന പണമഭാണട്ട്.
ഫെലതനില്  ഭരണഘടനയനിടല  19(1)ജനി  അനുകച്ഛേദല  ഉറപ്പുനല്കുന്ന   ടതഭാഴനില്
ടചയ്യഭാനുള്ള മഇലനികേഭാവകേഭാശല ഇവനിടട ലലഘനികടപടുകേയഭാണട്ട്. ഇഇ വനിജഭാപനല
വരന്നതനിനുമുമ്പുതടന്ന  അനവ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
കേഭാലനികേടള ടകേഭാണ്ടുവരന്ന കേര്ഷകേര്കട്ട് ഒരപഭാടട്ട്  ദുരനിതങ്ങള  അനുഭവനികകണനി
വന്നനിട്ടുണട്ട്.   ഒകടടറ  കേകയ്യറങ്ങള  അവരടട  കനടര  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
ചടങ്ങളുടട പശഭാതലതനില് അതരല കേകയ്യറങ്ങള വര്ദനികഭാനഭാണട്ട്  സഭാധവത.
അതട്ട് ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങളകട്ട് ഇടയഭാക്കുല.  ഇകതഭാടടഭാപല മടറഭാര പ്രശ്നവമുണട്ട്.
മൃഗശഭാലയനിടല  മൃഗങ്ങളകട്ട്  മഭാടനിറചനി  നനിര്ബനമഭാണകലഭാ,  പല  മൃഗങ്ങളക്കുല
മഭാടനിറചനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ആഹഭാരല.  പുതനിയ  നനിയനണങ്ങള  മൃഗശഭാല  നടതനിപ്പുല
അവതഭാളതനിലഭാക്കുല.  കകേന്ദ്ര  വനിജഭാപനല  ഏടതങ്കനിലുല  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗടത
മഭാത്രല  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമല.  ജനങ്ങടള  ഒന്നടങ്കല  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
കകേരളതനില്  മഭാലസഭാഹഭാരല  കേഴനിക്കുന്ന  95  ശതമഭാനതനിലധനികേവല
സഭാധഭാരണകഭാരല  ദരനിദ്രരമഭാണട്ട്.    സലസ്ഥഭാനതട്ട്  ഒര  വര്ഷല  252000  ടണ്
മഭാടനിറചനിയുടട  വവഭാപഭാരല   നടക്കുന്നുണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
6,552  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  മഭാടനിറചനി  കേചവടമഭാണട്ട്  ഒര  വര്ഷല   സലസ്ഥഭാനതട്ട്
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നടക്കുന്നതട്ട്.  അതരതനില് നമ്മുടട സലസ്ഥഭാനടത ഏറവല കൂടുതല് പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന  ഒന്നഭാണട്ട്  ഇഇ  നതീകല  എന്നട്ട്  നഭാല  തനിരനിചറനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ദരനിദ്രരഭായവടര  സലബനനിചനിടകതഭാളല വലകപഭാഴല കേനിട്ടുന്ന കപ്രഭാടതീന് സമ്പുഷ്ടമഭായ
ആഹഭാരമഭാണട്ട്  മഭാടനിറചനി.  കപ്രഭാടതീന്  കവടറ  ഇറചനികേളനിലുമുണട്ട്.  ഇഇ  മടനുല
ചനികനുടമഭാടക സഭാധഭാരണ നനിലയട്ട് കപ്രഭാടതീന് ഉള്ളവതടന്നയഭാണട്ട്.  പടക്ഷ വലനിയ
വനില  തടന്നയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴള്ളതനിടന്റെ  മൂന്നനിരടനികയഭാ  നഭാലനിരടനികയഭാ  വനില
ടകേഭാടുതഭാല് മഭാത്രകമ മടന് വഭാങ്ങനി കേഴനികഭാന് പറ്റൂ എന്ന ഒര സഭാഹചരവമുണഭാകുല.
അതനിടനടയഭാടക  അകപക്ഷനിചട്ട്  വനില  കുറവഭായതുടകേഭാണഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണകഭാര്
മഭാടനിറചനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  മഭാടനിറചനി  നനികരഭാധനല  വരകമ്പഭാള  മറ്റു
മഭാലസഭാഹഭാരങ്ങളുടട  വനില  വര്ദനിക്കുല.  ഇകപഭാളതടന്ന വനില വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
മഭാത്രമല മറ്റു ഭക്ഷവസഭാധനങ്ങളുടടയുല  മതീന്,  പചകറനി   തുടങ്ങനിയവയുകടയുല വനില
ഉയരഭാനനിടയുണട്ട്.  ടമഭാതതനില് വനിലകയറല സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല ജതീവനിതടചലവതടന്ന
വര്ദനിപനിക്കുകേയുല ടചയ്യുന്ന തതീരമഭാനമഭാണനിതട്ട്.  ഇകപഭാള മഭാലസതനിടന്റെ കേയറ്റുമതനി
വലനിയകതഭാതനില് ഒര വരമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്.  ഇഇ നനിയനണങ്ങള കേഭാരണല മഭാലസ
കേയറ്റുമതനി  രലഗതട്ട്  ടചറകേനിടകഭാര്  പൂര്ണ്ണമഭായുല  ഒഴനിവഭാകടപടുന്ന  സഭാഹചരവല
ഉണഭാകുല.  മഭാടനിറചനി കേയറ്റുമതനിയനില്  കേഴനിഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷലടകേഭാണട്ട് 35% വളര്ച
കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  മുന്നനില്കണട്ട്,  ആ  കമഖല  കേയ്യടകഭാനുള്ള  കുതകേകേളുടട
കുതനവല ഇഇ വനിജഭാപനതനിനട്ട്  പനിന്നനിലുകണഭാടയന്നട്ട് സലശയനികകണനിയനിരനിക്കുന്നു.
സഭാധഭാരണ കേര്ഷകേനട്ട് കേന്നുകേഭാലനികയയുല ടകേഭാണട്ട് ചനയനികലയട്ട് കപഭാകേഭാന്കപഭാലുല
പറനില.  എന്നഭാല്  വന്  കകേഭാടകേളക്കുള്ളനില്   അനനിമല്  ഫെഭാമുല  കസഭാടര്  ഹഇസുല
കപ്രഭാസസ്സനിലഗട്ട് യൂണനിറ്റുല ഏര്ടപടുതനി മഭാലസല കേയറ്റുമതനി ടചയ്യുന്ന ഇഇ രലഗടത
വന്കേനിട  കകേഭാര്പകററ്റുകേളകഭാകേടട  ഇഇ  വനിജഭാപനല  ഒര  അകലഭാസരവല
ഉണഭാക്കുകേയനില.   അകതഭാടടഭാപല  മൃഗങ്ങളുടട കതഭാല്  തുകേല് വവവസഭായതനിടന്റെ
മുഖവ  അസലസ്കൃത  വസ്തുവഭാണട്ട്.  ഇനവയനിടല  തുകേല്  വവവസഭായതനില്  25
ലക്ഷകതഭാളല  കപര് കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നുണട്ട്.  നമ്മുടട  നഭാടനിടല ഇറചനി  കേചവടകഭാര്
പറയുന്നതട്ട്  തുകേല് നല രതീതനിയനിലുള്ള ഒര വരമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭാടണന്നഭാണട്ട്.  നമ്മുടട
രഭാജവതനിടന്റെ അവസ്ഥ പരനികശഭാധനിചഭാല് ദളനിതരഭാണട്ട് ഇഇ കമഖലയനില് അധനികേവല
കജഭാലനിടയടുക്കുന്നടതന്നട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിയുല.  ഇഇ വവവസഭായ കമഖല തകേരകമ്പഭാള
ആ വനിഭഭാഗല പൂര്ണ്ണമഭായുല ടപരവഴനിയനിലഭാകുന്ന അവസ്ഥയുണഭാകുല.  കകേരളതനിടന്റെ
അവസ്ഥ അങ്ങടനയല.  നമ്മുടട നഭാടനില് ടപഭാതുടവ ഇഇ വവഭാപഭാരല നല നനിലയട്ട്
നടക്കുന്നുണട്ട്.  കേര്ഷകേകരയുല  മഭാടട്ട്  കേചവടകഭാകരയുല  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുല
ദളനിതടരയുല  കേടുത  ടടവഷമവതയനികലയട്ട്  തള്ളനിവനിടുന്ന   നടപടനിയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനില്  നനിന്നുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവനിടട  ഇഇ  ചട  കഭദഗതനി  ഭരണഘടനഭാ
വനിരദവല  ടഫെഡറല്  തതത്വങ്ങള  ലലഘനിക്കുന്നതുല  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമതനിനട്ട്
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വനിരദവമഭാണട്ട്.  കഗഭാവധ നനികരഭാധനടമന്ന രഹസവ രഭാഷ്ട്രതീയ അജണയഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട്
പനിന്നനിലുള്ളടതന്നട്ട്  നഭാല  മനസ്സനിലഭാകകണതുണട്ട്.  ഇനവന്  ഭരണഘടന
സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടടയുല  കകേന്ദ്രതനിടന്റെയുല  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  അധനികേഭാരങ്ങള
കൃതവമഭായുല  നനിര്വ്വചനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുള്ള
കേഭാരവങ്ങളനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടതഭാന് പഭാര്ലടമന്റെനിനട്ട് അധനികേഭാരമനിലഭാതതഭാണട്ട്.
അതരല കേഭാരവങ്ങളനില് ഉതരവട്ട് പുറടപടുവനികഭാന് കകേന്ദ്രതനിനുല അധനികേഭാരമനില.
ഭരണഘടനയനിടല  7-ാം  ടഷഡഡ്യൂളനില്  സലസ്ഥഭാന  ലനിസനില്   15-ാാമതഭായഭാണട്ട്
മൃഗസലരക്ഷണവല പരനിപഭാലനവല  വരന്നതട്ട്. അതനിടനക്കുറനിചട്ട് നനിയമല നനിര്മ്മേനികഭാകനഭാ
ഉതരവനിറകഭാകനഭാ  കകേന്ദ്രതനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന ഇകഭാരവതനില്
ചടങ്ങളുണഭാകഭാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവടണ്മെന്റെനിനട്ട്  കേഴനിയനില.  ഇഇ  വനിജഭാപനല
സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട  അധനികേഭാരതനികന്മേലുള്ള  കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്,  ഭരണഘടനഭാ
വവവസ്ഥകേളുടട  ലലഘനമഭാണട്ട്.  ചടല  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രധഭാനടപട  മൂന്നട്ട്
വവവസ്ഥകേള  പഭാലനികണല.  ഒന്നട്ട്,  ചടങ്ങള  നനിയമതനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
കനടുന്നതനിനഭായനിരനികണല.  രണട്ട്,  നനിയമതനില്  ടഡലനികഗറട്ട്  ടചയനിട്ടുള്ള
കേഭാരവങ്ങടളപറനി  നനിയമതനിടന്റെ  ചടക്കൂടനിടലഭാതുങ്ങനിനനിന്നട്ട്  ചടങ്ങളുണഭാകണല.
മൂന്നട്ട്, നനിയമങ്ങള ഭരണഘടനയനിടല മഇലനികേഭാവകേഭാശങ്ങള ലലഘനിക്കുന്നതഭാകേരതട്ട്.

ഇഇ  മൂന്നട്ട്  തതത്വങ്ങളുകടയുല  ലലഘനമഭാണട്ട്  പുതനിയ  ചടതനിലുള്ളതട്ട്.
ഭക്ഷണതനിനുകവണനി മൃഗങ്ങടള ടകേഭാല്ലുന്നതട്ട് ബനടപട നനിയമതനിടല  11(3)(ഇ)
വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല  അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.  അങ്ങടനയനിരനിടക  ഇഇ  നനിയമതനിടന്റെ
ചടങ്ങളനില്  കേശഭാപനിനഭായനി  മൃഗങ്ങടള  വനില്ക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  കേഴനിയനില.
അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന  ഇകപഭാള  പുറടപടുവനിച  ചടങ്ങള  നനിയമവനിരദമഭാടണന്നട്ട്
വവക്തമഭാണട്ട്.  മനുഷവടനഭാഴനിടകേ  എലഭാ  ജതീവജഭാലങ്ങടളയുല  ഉളടകഭാള്ളുന്ന
വനിപുലമഭായ  കേഭാഴ്ചപഭാടുല  നനിര്വ്വചനവമഭാണട്ട്  'മൃഗങ്ങകളഭാടുളള  ക്രൂരത  തടയല്'
നനിയമതനിലുള്ളതട്ട്.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന ഏതഭാനുല മൃഗങ്ങടള മഭാത്രല ടതരടഞടുതട്ട്
അവടയ  കേശഭാപനിനഭായനി  വനില്കഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്  വവവസ്ഥടചയ്യുന്നതട്ട്
നനിയമതനിടന്റെ ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവങ്ങളകട്ട് വനിരദമഭാണട്ട്. ഭരണഘടനയുടട ആര്ടനികനിള
21  പ്രകേഭാരല  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  ജതീവനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശതനികന്മേലുള്ള  കേടന്നു
കേയറമഭാണട്ട്  പഇരന്മേഭാരടട  ഭക്ഷണ ശതീലങ്ങളനിലുള്ള ഭരണകൂടതനിടന്റെ  ഇടടപടല്.
സലഘട്ട്  പരനിവഭാറനിടന്റെ  രഭാഷ്ട്രതീയ  അജണ  നടപഭാകഭാന്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
ടകേഭാണ്ടുവന്നതഭാണട്ട്  ഇഇ  വനിജഭാപനല  എന്ന  കേഭാരവതനില്  തര്കമനില.
ജനങ്ങളകട്ട്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങടളഭാന്നുല  നടപഭാകഭാന്  മൂന്നുവര്ഷല
പൂര്തനിയഭാകനിയ കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിനട്ട് കേഴനിഞനിടനില.  കൃഷനി, വവവസഭായല, ടതഭാഴനില്
തുടങ്ങനി  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുല  ദയനതീയമഭായനി  പരഭാജയടപട  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്,
കേന്നുകേഭാലനി  കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനല  കപഭാലുള്ള  വനിഷയങ്ങടളടുതട്ട്  ജനങ്ങടള
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ഭനിന്നനിപനികഭാനുല  വര്ഗ്ഗതീയ  ധ്രുവതീകേരണതനിലൂടട  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനടമുണഭാകഭാനുമഭാണട്ട്
ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  നഭാടനിടന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ-വവഭാവസഭായനികേ  ടതഭാഴനില്  കമഖലകേടള
തകേര്ക്കുന്നതുല  പഇരന്മേഭാരടട  ജതീവനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശല  ലലഘനിക്കുന്നതുല
സലസ്ഥഭാനങ്ങളകട്ട്  ഭരണഘടന  നല്കുന്ന  അധനികേഭാരങ്ങളനില്  കേടന്നു
കേയറന്നതുമഭായ  ഇഇ  വനിജഭാപനല  ജനങ്ങളുടട  ടപഭാതുതഭാല്പരവല  പരനിഗണനിചട്ട്
റദ്ദേഭാകണടമന്നഭാണട്ട് ആവശവടപടഭാനുള്ളതട്ട്.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): സര്,
ഞഭാന് പ്രകമയടത പനിനഭാങ്ങുന്നു.

മനി  .    സതീകര്:  ഉപകക്ഷപതനികന്മേലുള്ള  ചര്ചയട്ട്  രണട്ട്  മണനിക്കൂറഭാണട്ട്
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ  രണട്ട്  മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്തടന്ന  ചര്ച
പൂര്തതീകേരനികഭാവന്ന നനിലയനില് അലഗങ്ങള സമയനനിഷ്ഠ  പഭാലനികണല.   ടചയര്
ഇടടപടുന്ന ഒര സഭാഹചരവല ദയവഭായനി ഉണഭാകരതട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അചതഭാനനന്:  സര്,  ബതീഫെട്ട്  നനികരഭാധനല എന്ന കദശതീയ
ദുരനതനിടന്റെ  ഇരകേളഭാകേഭാന്  വനിധനികടപടുന്ന  ജനങ്ങളുടട  ടചറത്തുനനില്പനിനട്ട്
ആദവകമതടന്ന ഞഭാടനടന്റെ ടഎകേവദഭാര്ഢവല  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഒര പ്രകതവകേ
നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലതടന്ന  വനിളനിചകചര്കഭാന്  നനിര്ബനനിതമഭാകനിയ  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  നടപടനിടയ  ഞഭാന്  അപലപനിക്കുന്നു.  ജനങ്ങളുടട  ജതീവനിതടതയുല
ജതീവനിതരതീതനികേടളയുല  ആഹഭാരക്രമങ്ങടളയുല  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  നനിയനനിചട്ട്  തുടങ്ങനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഡഭാര്വനിടനയുല ടവല്ലുന്ന പുതനിയ സനിദഭാനങ്ങളഭാണട്ട് കഗഭാമഭാതഭാവനിനുല
കേഭാളപനിതഭാവനിനുലകവണനി  ജനങ്ങളുടടകമല്  അടനികചല്പനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ബതീഫെട്ട്
നനികരഭാധനിചനിടനിടലന്നുല  കേഭാലനിചനകേളനികന്മേലുള്ള  വനിപണനല  മഭാത്രകമ  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള
ടവന്നുല  പറയുന്നതട്ട്  ശുദതടനിപഭാണട്ട്.  മഭാടനിടന്റെ  ഉടമസ്ഥന്  മഭാടനിടന  അറവനിനട്ട്
വനിട്ടുടകേഭാടുകരടതന്നഭാണട്ട്  വവവസ്ഥ.  ചുരകതനില്  അറവട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുന്ന
വനിജഭാപനല തടന്നയഭാണനിതട്ട്.  ഇഇ വനിജഭാപനതനില്പറയുന്ന  നനിബനനകേളനുസരനിചട്ട്
ഇനനി 'അദഭാനനി'കയഭാ 'അലബഭാനനി'കയഭാകപഭാലുള്ള വന്കേനിടകഭാര്മഭാത്രല കേഭാലനിചനയനില്
മഭാലസകചവടല  നടതനിയഭാല്  മതനിടയന്നഭാണട്ട്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി
നനിര്ബനനിചതനിടന്റെ  ഉള്ളനിലനിരപട്ട്.  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  രഭാഷ്ട്രതീയ  ടപഭാള്ളതരല
ടവളനിവഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്  ഇഇ  വനിജഭാപനല.  വനിപണനിയുല  അതനിടല  ഡനിമഭാന്റുമഭാണട്ട്
ക്രയവനിക്രയല  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേടയന്നട്ട്  പറഞട്ട്  കേര്ഷകേരടട  ആനുകൂലവങ്ങളുല
സബ്സനിഡനികേളുല  എടുത്തുകേളഞവരഭാണനിവര്.  ഇകപഭാള  ഇവര്  വനിപണനിയനിലുല
വര്ഗ്ഗതീയത  കേലര്ത്തുകേയഭാണട്ട്.   മഭാടനിടന  വഭാങ്ങുന്നവന്  എനനിനട്ട്  വഭാങ്ങുന്നുടവന്നട്ട്
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സഭാക്ഷവടപടുതണമടത്ര.  അതട്ട്  അധനികൃതര്  ഉറപ്പുവരതണല.   അവനിടട  എനട്ട്
ഡനിമഭാന്റുല  സത്വതന വനിപണനിയുമഭാണട്ട്?  നഭാല  കേരമടചട്ട്  ഹകേ വശലവയന്ന ഭൂമനിയുടട
വനിനനികയഭാഗല  സലബനനിചട്ട്  ഉയര്ന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള  ടവടനിനനിരതല്  എന്നട്ട്
ആകക്ഷപനിചവരഭാണനിവര്. വനിപണനിയനില്നനിന്നട്ട് വഭാങ്ങുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളകട്ട് ഇകപഭാള
ഇക്കൂടര്  വനിനനികയഭാഗ  ചടല  ഏര്ടപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  പശു  പരനിപഭാലനതനിടന്റെ
ബഭാലപഭാഠങ്ങള  അറനിയഭാതവരഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  തയ്യഭാറഭാകനിയടതന്നട്ട്  വവക്തമഭാണട്ട്.
നമ്മുടട  കേഭാര്ഷനികേ സലസ്കൃതനിയുടട  ഭഭാഗമഭാണട്ട്  കേഭാളകേള,  അതട്ട്  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട
വനിത്തുകേഭാളകേളല.  വരനിയുടച കേഭാളകേടളയഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര് ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നതട്ട്.
കേഭാളകേടള  വരനിയുടചഭാല്  കഗഭാമഭാതഭാവനിനതട്ട്  പ്രശ്നമഭാകുടമന്നഭാണട്ട്  സലഘ്പരനിവഭാര്
കേരതുന്നതട്ട്.  ധവള  വനിപ്ലവതനിടന്റെകൂടനി  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  വനിത്തുകേഭാളകേടള
നനിയനനികഭാനുല മറ്റുമഭായനി കേഭാളകേടള വനവലകേരനിചട്ട് വരന്നതട്ട്.  ഇഇ വനവലകേരണ
പ്രക്രനിയ നഭാടനില് ഇകന്നഭാളല  ടചയ്തുകപഭാന്ന ഒര രതീതനിയുമഭാണട്ട്.  ബനി.ടജ.പനി അതുല
കുറകേരമഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടതരവനഭായളുടട വനവലകേരണവല മൃഗസലരക്ഷണവല
കേഭാളകേളുടട വനവലകേരണവല കഗഭാമഭാതഭാവനികനഭാടുള്ള അതനിക്രമമഭായഭാണട്ട് ചനില കേള്ള
സന്നവഭാസനിമഭാര് കേണകഭാക്കുന്നതട്ട്.  അതരല ചനില സന്നവഭാസനിമഭാര് വനതീകേരനികടപടതട്ട്
അടുതയനിടടയഭാണകലഭാ.  ഇഇ  കപഭാക്കുകപഭായഭാല്  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  കേഭാരവവല
കപഭാകഭാകുടമന്ന കേഭാരവതനില് സലശയമനില.  ഇഇ വനിജഭാപനതനിലൂടട ജനങ്ങള
അകേടപടനിട്ടുള്ള  കുരകനില്നനിന്നട്ട്  അവടര  കമഭാചനിപനികകണതുണട്ട്.  പ്രഭായമഭാകുന്ന
കേഭാലനികേടള കേശഭാപ്പുകേഭാര്കട്ട് വനില്ക്കുകേയുല പുതനിയവ വഭാങ്ങുകേയുല ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള
സത്വഭാതനവമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനിജഭാപനതനിലൂടട  ഹനനികടപടുന്നതട്ട്.  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേരടട  ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗവല  ഇകതഭാടട  ഇലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കേശഭാപ്പുമഭായനി
ബനടപട  ടതഭാഴനിലുകേള  നഷ്ടമഭാകുകേയുല  ബതീഫെട്ട്  ഫെലതനില്  നനികരഭാധനിത
ഭക്ഷണമഭാകുകേയുല  ടചയ്യുന്നു.  ഇഇ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടകഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്
നഭാമനിവനിടട  ആകലഭാചനികകണതട്ട്.  ഞഭാന്  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏറവല
ശക്തമഭായ  സഹകേരണ  പ്രസ്ഥഭാനമുള്ള  സലസ്ഥഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളല.  ഇന്ഡവന്
കകേഭാഫെനി  ഹഇസട്ട്  കപഭാടല  സഹകേരണ  പ്രസ്ഥഭാനതനിനട്ട്  കേശഭാപ്പുശഭാലകേളുല
കേഭാലനിചനകേളുല  രൂപതീകേരനികഭാനഭാകുകമഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനികണല.  ഇഇ
കമഖലയുമഭായനി ബനടപടട്ട് ഉപജതീവനല നടത്തുന്ന ഒരഭാളക്കുകപഭാലുല ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗല
ഇലഭാതഭാകേരതട്ട്.  ആവശവടമങ്കനില്  അതനിനഭാടയഭാര  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലതടന്ന
നടതണല.  മൂലവവര്ദനിത ബതീഫെട്ട് കേയറ്റുമതനിയനിലൂടട സലസ്ഥഭാനതനിനട്ട് വരമഭാനവല
ഉണഭാകഭാല.   മഞനില് കേഭാവല് നനില്ക്കുന്ന പടഭാളകഭാരടട  കപരനില് കേരയുകേയുല
ആയുധ  കേമ്പനനികേളക്കുകവണനി  പടഭാളകഭാടര  ബലനിനല്കുകേയുല  ടചയ്യുന്ന  അകത
സമതീപനല  ഇന്ഡവകഭാരടട  'കേറനികലതനില്  കേയ്യനിടുന്നതനിലുല'  ബനി.ടജ.പനി.
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പുലര്ത്തുകേയഭാണട്ട്.   വന്കേനിട  കേയറ്റുമതനി-ഇറക്കുമതനി  കേമ്പനനികേളക്കുകവണനിയഭാണട്ട്
കഗഭാമഭാതഭാവനിടന്റെ കപരനില് ബനി.ടജ.പനി. ഇഇ നഭാടകേല നടത്തുന്നതട്ട്.  ഇഇ നയവഞന
തുറന്നുകേഭാടടപടുകേയുല അതനിടന ടചറത്തുകതഭാല്പനിക്കുകേയുല കവണല.  പ്രധഭാനമനനി
ഇടതഭാടക അറനിയുന്നുകണഭാ എകനഭാ; വലകപഭാഴല ഇന്ഡവയനിടലത്തുകമ്പഭാള നമ്മുടട
ബനി.ടജ.പനി.  അലഗല കകേരളതനിടന്റെ വനികേഭാരല അകദ്ദേഹതനിനട്ട് പറഞ്ഞുടകേഭാടുകണല.
യൂകറഭാപവന് രഭാജവങ്ങളനില് ചുറനിതനിരനിയുകമ്പഭാള അവനിടട നല  'ടസഭായമ്പന് ബതീഫെട്ട്
ഒടക ഭക്ഷനിചട്ട്'  ഇവനിടടവന്നട്ട്  കഗഭാസലരക്ഷണല എന്നുപറയുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കകേടട്ട്
തുള്ളനിചഭാടഭാന്  കുകറ  ശനിങ്കനിടനികേളുല.   ജനങ്ങളുടട  ആവശവങ്ങളറനിയഭാന്  ശമനിക്കുന്ന
നയല പുതനിയ ബനി.ടജ.പനി.-കട്ട് ഇടലന്നട്ട് നമുകറനിയഭാല.  ബനി.ടജ.പനി. എന്ന 'കടഭാജന്
കുതനിരയുടട'  ഉള്ളനില്  സലഘ്പരനിവഭാറനിടന്റെ  'കുറവടനികഭാരഭാണുള്ളതട്ട്'  എന്നതനിടന്റെ
ടതളനിവഭാണകലഭാ  ഇന്നടല  ഡല്ഹനിയനില്  എ.ടകേ.ജനി.  ഭവനനില്  കേണതട്ട്.
എങ്കനില്കപഭാലുല  ഇവനിടട  പങ്കുവയടപട  ആശങ്കകേളുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നമ്മുടട
ബനി.ടജ.പനി.  അലഗല  ബനടപടവരടട  ശദയനില്ടകേഭാണ്ടുവരടമന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്
കേരതുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    തനിരവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  അതനിപ്രധഭാനമഭായ ഒര കേഭാരവടത
സലബനനിചട്ട്  പ്രകതവകേ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനല  വനിളനിചകൂട്ടുന്നതനിനട്ട്
തതീരമഭാനടമടുത  ഗവണ്ടമന്റെനികനയുല  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനികനയുല  ഞഭാന്
അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഴനിഞ കമയട്ട് 23-ാം തതീയതനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട് ഇറകനിയ
വനിജഭാപനതനിടന്റെ  നഭാലട്ട്  പ്രധഭാനടപട  വശങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  സഭ  പ്രധഭാനമഭായുല
ചര്ച ടചകയ്യണതട്ട്.   ഈ തതീരമഭാനകതഭാടുകൂടനി സഭാമ്പതനികേ രലഗത്തുണഭായനിട്ടുള്ള
പ്രതനിഫെലനങ്ങള,  ജനങ്ങളുടട  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നല,  സഭാമൂഹവ  പ്രതവഭാഘഭാതല,
അതനിടന്റെ  രഭാഷ്ട്രതീയ  വശല  എന്നതീ  നഭാലട്ട്  കേഭാരവങ്ങടളക്കുറനിചഭാണട്ട്  നമ്മേള
ആകലഭാചനികകണതട്ട്.  ഇതനിടന്റെ ഏറവല തതീവ്രമഭായ പ്രശ്നങ്ങള വചടകേഭാണട്ട്  എടന്റെ
കസ്നേഹനിതന് ശതീ.  ഹഹബനി  ഈഡന് ഹഹകകഭാടതനിയനില്  ഒര  public  interest
litigation  ടകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഹഹകകഭാടതനിയനില് നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിടട
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പറഞ പല കേഭാരവങ്ങകളഭാടുല ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അങ്ങട്ട്  ഇതനിനകേടതഭാര  രഭാഷ്ട്രതീയ  വശല  ടകേഭാണ്ടുവരഭാതതുടകേഭാണട്ട്,
അതഭായനിരനികഭാല  ചര്ചയുടട  ഒര  വശല  എന്നുള്ള ധഭാരണയനില്   ഞഭാന്  രഭാഷ്ട്രതീയ
വശതനികലയട്ട് അധനികേല കേടക്കുന്നനില.  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത തടയുന്നതനിനുകവണനി
കേഴനിഞ  കമയട്ട്  23-ാം  തതീയതനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്   ഇറകനിയ  വനിജഭാപനല
നമ്മുടട  രഭാജവത്തുളവഭാകനിയനിട്ടുള്ള  പ്രതവഭാഘഭാതല  ഗഇരവകമറനിയതഭാണട്ട്.  നമ്മുടട
സലസ്ഥഭാനടത സഭാമ്പതനികേ പ്രതവഭാഘഭാതടതക്കുറനിചട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി
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സൂചനിപനിച.  6,552  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കേചവടല  നടക്കുന്ന  ഒര  കേഭാലനി  മഭാര്കറട്ട്
കകേരളതനില്തടന്നയുണട്ട്. അവനിടട കജഭാലനി ടചയ്യുന്ന അഞട്ട് ലക്ഷകതഭാളല വരന്ന
ആളുകേടളക്കുറനിചട്ട് അങ്ങനിവനിടട സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. പഭാല്, തുകേല്, വയ്കകഭാല്,
എലട്ട്ല്ല്  എന്നതീ  വവഭാപഭാര  കമഖലകേടള  ഇതട്ട്  ഗുരതരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകതഭാടടഭാപല  നമ്മുടട ഭക്ഷണക്രമതനിനകേടതഭാര കേകയ്യറല  നടക്കുന്നു എന്നുള്ള
കേഭാരവല  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാണട്ട്.  ബതീഫെട്ട്  കേഴനിക്കുന്നവരടട  എണ്ണതനില്   ഇനവയനിടല
ആറഭാമടത  സലസ്ഥഭാനമഭായനി  കകേരളല  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന
നമ്മുടട  ഭക്ഷണക്രമടത  ഇതട്ട്  വലഭാടത  ബഭാധനിക്കുടമന്ന  കേഭാരവതനില്  ഒര
തര് കവമനില.  ആനഭാപ്രകദശട്ട്,  തമനിഴ് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ, ഒഡതീഷ, മഹഭാരഭാഷ്ട്ര എന്നതീ
സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കേഭാലനികേടള  കകേരളതനില്
ടകേഭാണ്ടുവരന്നതട്ട്. അതുടകേഭാണട്ട് ഇതട്ട് കകേരളടത ബഭാധനികനിടലന്ന വഭാദഗതനികയഭാടട്ട്
കയഭാജനികഭാന്  കേഴനിയനില.  കേഭാരണല,  നമ്മുടട  സലസ്ഥഭാനകതയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന
കേന്നുകേഭാലനികേടള  ഇവനിടട  കേയറരതട്ട്  എടന്നഭാര  തതീരമഭാനല  വരന്നകതഭാടുകൂടനി
നനിശയമഭായുല കകേരളതനിലുല അതനികന്റെതഭായ പ്രതവഭാഘഭാതല ഉണഭാകുല. ഇനവയനിടല
അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനതനിലധനികേല  വതീടുകേളനിലുല  കേന്നുകേഭാലനികേടള  വളര്ത്തുന്നുണട്ട്
എന്നതഭാണട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥവല.  ഇനവന് ഇകകഭാണമനിടയ ഇതട്ട്    ഗഇരവമഭായനിടഭാണട്ട്
ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇനവഭാ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഈ  കേഭാരവടതക്കുറനിചട്ട്  തതീവ്രമഭായനി
ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  വശല  നമ്മുടട  രഭാജവത്തുണഭാക്കുന്ന
പ്രതവഭാഘഭാതല എനഭാടണന്നട്ട്  ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  ഞങ്ങള സലശയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നമ്മുടട നഭാടനിടല സതീകേള ടപഭാതുടവ കേന്നുകേഭാലനികേടളടയഭാടക  വളര്തനി വതീടനിടന്റെ
ഐശത്വരവമഭായനി  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിചട്ട്,  വതീടനിടലഭാര  വരമഭാനമുണഭാകഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
അതനിടന കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  സതീ ശഭാക്തതീകേരണതനിടന്റെ  കേഭാലഘടതനില് അവരടട
വരമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗടത  ഇനവഭാ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇലഭാതഭാകനി  എന്നുള്ളതട്ട്  വളടര
പ്രധഭാനടപട കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ബതീഫെട്ട് ഉല്പഭാദനതനിടന്റെ കേഭാരവതനില് ഇനവ അഞഭാല
സ്ഥഭാനതഭാണട്ട്. കേയറ്റുമതനിയുടട കേഭാരവതനിലുല കനരടത ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി
പറഞ വഭാദകതഭാടട്ട് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുന്നു. ഒര വര്ഷല  23,650  കകേഭാടനി രൂപയുടട
മഭാടനിറചനി നമ്മുടട രഭാജവതട്ട് നനിന്നട്ട് കേയറനി അയയകേയഭാണട്ട്. ടമഭാതല കേയറ്റുമതനിയുടട
80.23  ശതമഭാനല  ഉതര്പ്രകദശട്ട്,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര  എന്നതീ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നുതടന്നയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കകേരളടത മഭാത്രമല,  ഇനവ ഒടഭാടകേ ബഭാധനിക്കുന്നുണട്ട്.
ഇനവയനിടല  പ്രമുഖ സലസ്ഥഭാനങ്ങടളതടന്ന  ഇതട്ട് ഗഇരവതരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നു
എന്നതഭാണട്ട് നമുകട്ട് മനസ്സനിലഭാകഭാന് കേഴനിയുന്നതട്ട്.  ബതീഫെട്ട് കേയറ്റുമതനിയനില്  19.60
ശതമഭാനല കേയ്യഭാളുന്ന കേഭാരവതനില് ഇനവ ഒന്നഭാല സ്ഥഭാനതഭാണട്ട്. 2016-17 ജനുവരനി
വടരയുള്ള കേണകട്ട് പ്രകേഭാരല  21,316  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ബതീഫെട്ട് കേയറ്റുമതനിയനിലൂടട
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നമ്മുടട  രഭാജവതനിനട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനി  ഇവനിടട
സൂചനിപനിചതുകപഭാടല ഇതട്ട്  നമ്മുടട  സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ ഇകകഭാണമനിടയ മഭാത്രമല,
രഭാജവതനിടന്റെ ഇകകഭാണമനിടയതടന്ന  ഗുരതരമഭായനി ബഭാധനികഭാന് കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
എടുത  തതീരമഭാനല  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുല  നമ്മുടട  രഭാജവതനിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടനടയ
ബഭാധനിക്കുല  എന്ന  കേഭാരവതനില്  ഒര  തര്കവമനില.  2015-16-ല്  കപഭാതനിറചനി
കേയറ്റുമതനിയനില്  ഇനവ  കനടനിയതട്ട്  26,682  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഏറവല  കൂടുതല്
കഫെഭാറനിന്  കേറന്സനി  നമ്മുടട  രഭാജവകതയട്ട്  വകരണ  സഭാധവത  ഇതട്ട്
ഇലഭാതഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടുത അഞട്ട് വര്ഷതനിനുള്ളനില് കേയറ്റുമതനി 40,000 കകേഭാടനി
രൂപയുകടതഭാകകേണതഭാണട്ട്.  തുകേല്  വവവസഭായടത  ഇതട്ട്  വളടര  ഗുരതരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകതഭാടടഭാപല  ഇതനിനകേടതഭാര  രഭാഷ്ട്രതീയ  വശമുണട്ട്.
ലക്ഷണടമഭാത ഒര ഫെഭാസനിസട്ട് ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നയമഭാണട്ട് ഇവനിടട നടപഭാകഭാന്
ശമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഏകേസലസഭാര  ഭഭാരതല  എന്നതഭാണട്ട്  ഇവനിടട  ഉന്നല
വചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. അതട്ട് നമ്മുടട ഭരണഘടനയട്ട് വനിരദമഭാണട്ട്. ബഹുസത്വരതയഭാണട്ട്
നമ്മുടട  ഭരണഘടനയനില്  വനിഭഭാവന  ടചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിടനകഭാള  കൂടുതല്
ഏകേസലസഭാര  ഭഭാരതല  എന്ന  വതീക്ഷണല  ഹവവനിദവതനിടന്റെ  കമല്
അടനികചല്പനികഭാന്  ശമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  ശമടത  ഒരമനിചനനിന്നട്ട്
എതനിര്ക്കുകേയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.  ഇവനിടട  ബഹുമഭാനടപട  മുന്മുഖവമനനി  വനി.  എസട്ട്.
അചതഭാനനന് പറഞതുകപഭാടല,  ഇകപഭാടഴങ്കനിലുല  ഇനവന്  ജനഭാധനിപതവതനിടന്റെ
കമല്  കേകയ്യറല  നടത്തുന്ന  ഏകേഭാധനിപതവതനിടന്റെ  സത്വരമുള്ള  പഭാര്ടനി  ഏതട്ട്
പഭാര്ടനിയഭാടണന്നുള്ളതട്ട്  അങ്ങയുടട  പഭാര്ടനിക്കുല  കബഭാധവടപടഭാനുള്ള  സഭാഹചരവടമതനി
എന്നുള്ളതട്ട്  അടുതകേഭാല  സലഭവങ്ങളുല  ഈ  തതീരമഭാനങ്ങളുല  നടമ്മേ
ഒഭാര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട് ഈ സഭയകേതട്ട് ഒകര അഭനിപ്രഭായല കവണല.
കകേരളതനിടല മൂന്നരകകഭാടനി ജനങ്ങളുടട അഭനിപ്രഭായല ടപഭാതു അഭനിപ്രഭായമഭായനി  ഈ
സഭ  ഏടറടുകണല.  ആ  ടപഭാതു  അഭനിപ്രഭായതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനതനില്  പുതനിയ
നനിയമമുണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലസ്ഥഭാന  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകേണല.  കനരടത
പറഞതുകപഭാടല  നമ്മേള  ഇകപഭാള  ഒര  പ്രകമയല  പഭാസ്സഭാകനി,  ആ  പ്രകമയല
എവനിടടവടര എത്തുല, അതനിടന്റെ ലതീഗല് സഭാന്റെട്ട് എനട്ട് എന്നതനിടനക്കുറനിചട്ട് ഇവനിടട
വനിശദതീകേരനികകണതനില.  അങ്ങട്ട്  പറഞ  വഭാകട്ട്  ഞഭാന്  കേടടമടുക്കുന്നു,  കകേരള
സലസ്ഥഭാനല  നനിലനനില്കണടമങ്കനില്  നനിയമതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനതനില്  മുകമ്പ
പറക്കുന്ന  പക്ഷനിയഭായനി  കകേരളല  കപഭാകുന്നതനിനുള്ള  സഭാധവതയുണഭാകണടമന്നട്ട്
പറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട് ഞഭാന് ഈ പ്രകമയടത ടപഭാതുവനില് അലഗതീകേരനിക്കുന്നു. അകതഭാടടഭാപല
പ്രകമയല ചര്ചയട്ട് വരകമ്പഭാള അടമന്റെട്ട്ടമന്റുടണങ്കനില് ആ സമയതട്ട് ഓര്മ്മേനിപനികഭാല
എന്നുപറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട് ഞഭാന് ഈ ടപഭാതുവനികേഭാരകതഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    മുലകര  രതഭാകേരന്  : സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനിയുല  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവല  അങ്ങുല  ഉളടപടട  ഇങ്ങടനടയഭാര  സകമ്മേളനല  കൂടഭാന്
അവസരടമഭാരകനിയതനില്  എടന്റെയുല  എടന്റെ  പഭാര്ടനിയുടടയുല  അഭനിനനനല
കരഖടപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  ഈ പ്രശ്നതനിനട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖ വമനനി അവതരനിപനിച
എലഭാ കേഭാരവങ്ങകളഭാടുല  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിടട  സലസഭാരനിച മറട്ട്   അലഗങ്ങള
ഉന്നയനിച അഭനിപ്രഭായങ്ങകളഭാടുല  ഞഭാന് പങ്കുകചരകേയഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ കമയട്ട്  23-ാം
തതീയതനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇറകനിയ  പ്രഖവഭാപനല  മൂന്നുനഭാലട്ട്  മഇലനികേമഭായ
പ്രശ്നങ്ങടള  ബഭാധനിക്കുന്നുണട്ട്. ഏറവല പ്രധഭാനടപട പ്രശ്നല നമ്മുടട സത്വഭാതനവമഭാണട്ട്.
ആഹഭാരതനിടന്റെ സത്വഭാതനവല നഷ്ടടപടുകമ്പഭാള സത്വഭാതനവതനിടന്റെ 70 ശതമഭാനവല
നഷ്ടടപടുകേയഭാണട്ട്.  അതഭായതട്ട്  സത്വഭാതനവല മൃതപ്രഭായമഭാകുന്നതനിടന്റെ  ഒര  ഉതമ
ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട് നമ്മുടട  ആഹഭാര  സത്വഭാതനവതനികന്മേലുള്ള സര്കഭാരനിടന്റെ
കേടന്നുകേയറല.  എടന്റെ ആഹഭാരതനിടന്റെ രചനി  രൂപടപടുതനിയതട്ട്  എടന്റെ അമ്മേയുല
അമ്മേയുടട അടുകളയുമഭാണട്ട്.  ഓകരഭാരതരടടയുല ആഹഭാരതനിടന്റെ സത്വഭാതനവവല,
രചനിയുല, ആഹഭാരകതഭാടുള്ള അഭനിനനികവശവടമലഭാല നനിയനനിക്കുന്നതട്ട് അവരവരടട
കുടുലബവല  ചുറ്റുപഭാടുല  അമ്മേയുല  അടുകളയുടമഭാടകയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  നമുക്കുതടന്ന
പരനികശഭാധനിചഭാല്  അറനിയഭാന്  കേഴനിയുല.  എ.  പനി.  ടജ.  അബ്ദുള  കേലഭാല  മുസതീല
അയനിരന്നു.  പടക്ഷ  അകദ്ദേഹല  സസവഭാഹഭാരല  മഭാത്രല  കേഴനിക്കുന്ന  ആളഭായനിരന്നു.
അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  അതനിനട്ട്  അവകേഭാശമുണട്ട്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  സസവഭാഹഭാര  രതീതനിയുല
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മഹതത്വവമഭായനി  ബനടപടട്ട്  ഒരനികലുല  ഇനവയനില്  ചര്ച
ടചയനിരന്നനില.  എന്നഭാല്  കേഭാശതീരനി  ബ്രഭാഹ്മണനഭായനി  അലഹബഭാദനില്  തഭാമസനിച
ജവഹര്ലഭാല്  ടനഹ്റ  മഭാലസല  കേഴനിക്കുന്ന  ആളഭായനിരന്നു.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
മഹതത്വവല  ഒരനികലുല  ആഹഭാരവമഭായനി  ബനടപടഭായനിരന്നനില.  ആഹഭാരല
അവരവരടട സത്വഭാതനവമഭാണട്ട്.  ആ സത്വഭാതനവതനിടന്റെ കനര്ക്കുള്ള കേടന്നുകേയറല
ഈ  നനിയമതനിനകേത്തുണട്ട്.  അതട്ട്  അനുവദനികഭാന്  പഭാടനില.  രണഭാമടത  പ്രശ്നല,
ആഹഭാരതനിടന്റെ സത്വഭാതനവതനികലയട്ട് കേടന്നുകേയറകമ്പഭാള, ഇവര് ഈ പ്രഖവഭാപനല
ടകേഭാണ്ടുവരകമ്പഭാള,  ഇനവയനില് ആഹഭാര സത്വഭാതനവതനിടന്റെകമലുള്ള കേടന്നുകേയറല
മഭാത്രമല,  മനന്തഃപൂര്വ്വമഭായനി  ഒര  ഡനിവനിഷന്  ഉണഭാകഭാന്  ശമനിക്കുന്നുണട്ട്.  ആ
ഡനിവനിഷന് ഉണഭാകനിയഭാല് മഭാത്രകമ ബനി.ടജ.പനി.  രഭാഷ്ട്രതീയതനിനട്ട്  നനിലനനില്പ്പുള.
ആ ഡനിവനിഷന് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് അവര് പശുവനിടന ഒര രഭാഷ്ട്രതീയ മൃഗമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.
മൃഗങ്ങടള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുടട  ആഹഭാര  സലവനിധഭാനടത,  ആ
സത്വഭാതനവടത അടനിമറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് അനുവദനികഭാന് പഭാടനില.  ബനി.ടജ.പനി.
വനിശത്വസനിക്കുന്നതുകപഭാടല,  ബുദടന്റെ  കേഭാലഘടല  ഒഴനിചഭാല്,  ഇനവയനില്
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സസവഭാഹഭാരതനിനട്ട്  ഒരനികലുല മുന്ഗണന ഉണഭായനിരന്നനില.   ഇനവയനില് ഏറവല
കൂടുതല് മഭാലസഭാഹഭാരല കേഴനിചനിരന്ന കൂടതനില് ബ്രഭാഹ്മണരല ഉണഭായനിരന്നുടവന്നട്ട്
ചരനിത്രല  സഭാക്ഷവടപടുത്തുന്നുണട്ട്.  'കഗഭാഘ്നന്'  എടന്നഭാര  പദല
ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനിലുണട്ട്.  ആ  പദതനിനട്ട്  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയുടട  738-ാം  കപജനില്
ടകേഭാടുതനിരനിക്കുന്ന  അര്ത്ഥല  ടതളനിയനിക്കുന്നതട്ട്,  'പശുവനിടന  ടകേഭാല്ലുന്നവന്'
എന്നഭാണട്ട്.   അതനിടന്റെ രണഭാമടത അര്ത്ഥല  'അതനിഥനി  സത്കേഭാരല  ടചയ്യുകമ്പഭാള
പശു  മഭാലസല  ടകേഭാടുക്കുന്നവന്'  എന്നഭാണട്ട്.   മൂന്നഭാമടത  അര്ത്ഥല  'ഉതമനഭായ
ബ്രഭാഹ്മണന്'  എന്നഭാണട്ട്.  കകേരളതനില്  മലയഭാള  ശബ്ദതഭാരഭാവലനിയനിലുള്ളതട്ട്  ഇഇ
അര്ത്ഥങ്ങളഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട് നമ്മുടട പൂര്വ്വകേഭാലതട്ട് ഹനിന്ദുകള വനിവക്ഷനിക്കുന്ന,
ഹനിന്ദു എന്നുപറയുന്നതട്ട്  ഒര ടപഭാതുവഭായ കപരഭാണട്ട്,   സനിന്ധു നദനിയുടട  തതീരതട്ട്
ജതീവനിചനിരന്ന  മനുഷവടര  വനിളനിച  കപരഭാണട്ട്.   ബ്രഭാഹ്മണകേഭാലതട്ട്  അതഭായതട്ട്,
രഭാമഭായണതനിടന്റെ  കേഭാലതട്ട്  ഹനിന്ദു  എടന്നഭാര  വഭാകനില.  പകക്ഷ  രഭാമടന്റെ
കേഭാലത്തുതടന്ന,  സതീതയുല  രഭാമനുല  കേഭാടനില്  പഭാര്ക്കുകമ്പഭാള  സതീത  മഭാനനിറചനി
ഉണകഭാന്  ഇടനിരനിക്കുന്ന  കനരതട്ട്  രഭാമന്  സതീതയുടട  മടനിയനില്  തലവച
കേനിടക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  കദകവന്ദ്രടന്റെ  മകേന്  ജയനന്  വരന്നതുല   ആക്രമനിക്കുന്നതുല,
ജയനടനതനിടര ശതീരഭാമന് ഒര അമ്പട്ട് അയയന്നതുല. അവസഭാനല അതട്ട്  ജയനന്
എന്ന  കേഭാകയുടട  കേണ്ണനില്  ടകേഭാണതുടകേഭാണഭാണട്ട്  ഇന്നുല  കേഭാകയട്ട്  കകേഭാങ്കണ്ണട്ട്
ഉള്ളടതന്നഭാണട്ട്  രഭാമഭായണ  വനികശഷല.  ഞഭാന്  പറയുന്നതട്ട്,  ഇതനിടനടയലഭാല
വര്ഗ്ഗതീയവത്കേരനിക്കുകമ്പഭാള  സലഭവനിക്കുന്നതട്ട്,  ഒര  ആഹഭാര  സത്വഭാതനവല
അടനിമറനികടപടുകമ്പഭാള....  അവരവര്കട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹഭാരല കേഴനികഭാല.  എനനികട്ട്
ഇഷ്ടടപട  ആഹഭാരല   കേഴനികഭാനുള്ള  സത്വഭാതനവമുണട്ട്.  എടന്റെ  ഭഭാരവയുല  ഞഭാനുല
ആഹഭാരല  കേഴനിക്കുന്ന  കേഭാരവതനില്  ചനില  വവതവസ്തതകേളുണട്ട്.  കേഭാരണല  എടന്റെ
ഭഭാരവയുടട  ആഹഭാര  സത്വഭാതനവവല  രചനിയുല  രൂപതീകേരനിചതട്ട്  ഭഭാരവയുടട  അമ്മേയുല
അടുകളയുമഭാണട്ട്.   എടന്റെ ആഹഭാരതനിടന്റെ രചനി രൂപതീകേരനിചതട്ട്  എടന്റെ അമ്മേയുല
അമ്മേയുടട  അടുകളയുമഭാണട്ട്.  ഇഇ  സത്വഭാതനവതനികന്മേലുള്ള  കേടന്നുകേയറടത ഒര
കേഭാരണവശഭാലുല അലഗതീകേരനികഭാന് പഭാടനില.  ആഹഭാരതനികന്മേലുള്ള കേടന്നുകേയറടത
ഇനവയനില്  എവനിടടടയങ്കനിലുല  അലഗതീകേരനിചഭാല്,  അതട്ട്  കേഭാശതീരല  കകേരളവല
മഭാത്രമല, ഇനവന് ടഫെഡറല് സലവനിധഭാനതനിടന്റെ ടഎകേവതനിടന്റെ നൂല്, അങ്ങടന
അലഗതീകേരനിക്കുന്ന  കനരതട്ട്  ആഹഭാര  സത്വഭാതനവടത  ഇനവയനില്  വനിഘടനിചഭാല്/
ഇലഭാതഭാകനിയഭാല്,  ഇനവന്  ടഫെഡറല്  സലവനിധഭാനതനിടന്റെ  ടഎകേവതനിടന്റെ
തഭാകകഭാല്  നഷ്ടടപടുല.  കകേരളതനിടന്റെ  മുഖവമനനിയുടട  അഭനിപ്രഭായകതഭാടട്ട്  ഞഭാന്
കയഭാജനിക്കുന്നു. ഇതട്ട് ശക്തമഭായനി ഉന്നയനികടപടണല. 
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രണഭാമതട്ട്,  ഇതുമഭായനി  ബനടപടട്ട്  ഒര  ജതീവനിതമുണട്ട്.  മറ്റു  പല  കേഭാരവങ്ങളുല
ഇനവയനില് കകേഭാര്പകററട്ട്  വത്കേരനികടപടനിട്ടുണട്ട്. പശുവല എരമയുല കേഭാളയുല ആടുല
ഇകപഭാഴല  സഭാധഭാരണകഭാരടന്റെ  വതീടനിടല  അവടന്റെ  കൂട്ടുകേഭാരനഭായ,  അവടന്റെ
വനിശത്വസ്തനഭായ മൃഗമഭാണട്ട്. കകേഭാര്പകററട്ട്  വത്കേരനികടപടഭാനുള്ള ഒര ഹനിഡന് അജണ
ഇതനിനകേത്തുണട്ട്.   ഒര  മൃഗടത  വളര്തഭാനുള്ള  സത്വഭാതനവല  ഒര  പഭാവടപട
മനുഷവനുടണങ്കനില്  അതനിടന  വനില്കഭാനുള്ള  സത്വഭാതനവവമുണട്ട്.  വനില്കഭാനുള്ള
സത്വഭാതനവല വളര്ത്തുന്നവനട്ട് മഭാത്രകമയുള. ഇവനിടട വളര്ത്തുന്നവനട്ട് വനില്കഭാനുള്ള
അവകേഭാശല  നഷ്ടടപടുകമ്പഭാള  വളര്ത്തുന്നതനില്നനിന്നട്ട്  അവന്  പനിന്മേഭാറല.   അവന്
വളര്തലനില്നനിന്നട്ട് പനിന്മേഭാറകമ്പഭാള അതനിടന്റെ ഉതരവഭാദനിതത്വല മുഴവന് ഇനവയനിടല
കകേഭാര്പകററ്റുകേള  കേയ്യടക്കുല.  പശു,  ആടട്ട്,  കകേഭാഴനി,  കേഭാള,  എരമ  തുടങ്ങനിയവടയ
വളര്തനി ജതീവനിക്കുന്ന കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി മനുഷവരണട്ട്. അതനിടലഭാര പങ്കട്ട് ഇനവയനിടല
പഭാവടപട,  ദളനിതരഭായ,  പനികന്നഭാകകഭാരഭായ,  സഭാധഭാരണകഭാരഭായ   മനുഷവരഭാണട്ട്.
അവരടട  കേയ്യനില്നനിന്നുല  അവരടട  ജതീവനിതല  തടനിപറനികഭാനുള്ള  ഒര  ഹനിഡന്
അജണ  ഇതനിനകേത്തുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ശതീശതീ  രവനിശങ്കര്  യമുനഭാ  നദതീതതീരതട്ട്
നടതനിയ തതീരമഭാനങ്ങളനില് ഒന്നട്ട്, ഒന്നര ലക്ഷല വരന്ന പശുകടള വളര്ത്തുന്ന 15
ഫെഭാമുകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  അതഭായതട്ട്,  പഭാലനിടന്റെയുല  ഇറചനിയുടടയുല
അതുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരവങ്ങളുടടയുല  ടമഭാതല  കകേന്ദ്രതീകേരണല  ചനില
കകേഭാര്പകററ്റുകേളുടട  ടടകേകേളനികലയട്ട്  എത്തുന്ന  അവസ്ഥഭായഭാണുണഭാകുന്നതട്ട്.
മുഖവമനനി  അതട്ട്  കൃതവമഭായനി  പറഞ്ഞു.   ഇങ്ങടനടയഭാരവസ്ഥ  ഇനവയനില്
ഉണഭായഭാല്  സഭാധഭാരണ  മനുഷവടന്റെ  ജതീവനിതല  തഭാറമഭാറഭാകുല.  ഇകപഭാളതടന്ന
ഇനവയനിടല സഭാധഭാരണ കേര്ഷകേര് ആത്മഹതവയുടട വകനിലഭാണട്ട്. മധവപ്രകദശനിടല
ഒര  കേര്ഷകേന്  ആത്മഹതവ  ടചയ്യഭാന്  പറഭാതതുടകേഭാണട്ട്,  ജതീവനിതവമഭായനി
ടപഭാരതുകമ്പഭാള  അവടന  ടവടനിവചട്ട്  ടകേഭാല്ലുകേയഭാണട്ട്.  ഇങ്ങടനടയഭാര
സഭാഹചരവതനില്, മൃഗസലരക്ഷണ പ്രവര്തനടത  സഭാധഭാരണ മനുഷവരനില്നനിന്നുല
തടനിപറനിക്കുന്ന,  കകേഭാര്പകററട്ട്  വത്കേരനികടപടുന്ന  ഒര  ഹനിഡന്  അജണ
ഇതനിനുമുമ്പനില്  ഉള്ളതുടകേഭാണട്ട്  ഇഇ  വഭാണനിജവവത്കേരണ  തഭാല്പരവതനിടന്റെ
പനിന്നനില്  നനില്ക്കുന്നവടര  തതീര്ചയഭായുല  തുറന്നു  കേഭാണനിക്കുകേയുല  അതനിടന
എതനിര്ക്കുകേയുല കവണല.  

മൂന്നഭാമടത  പ്രശ്നല,  ആകറഴട്ട്  കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്  ഇനവയനില്  മഭാലസ
കേചവടതനിടന്റെ  കുതകേകേളഭായനി  ഇകപഭാഴള്ളതട്ട്.   ശതീ.  തനിരവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്
സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  യു.പനി.-ക്കുല  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയമഭാണട്ട്  അതനില്  മുഖവ  പങ്കുളളതട്ട്.
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരകമ്പഭാള  അതനില്  പലരല   ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാകന്മേഭാരമഭാണട്ട്.
ഒരഭാള  യു.പനി.-യനിടല  എല.എല്.എ.-യഭാണട്ട്,  ഒര  എല.പനി.-യുമുണട്ട്.  ഇഇ
കേചവടതനിടന്റെ  കുതകേ  നനിലനനിര്തഭാന്കവണനി  നടത്തുന്ന  ഇതരല
പ്രവര്തനങ്ങടള  സൂക്ഷ്മമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  അതരല  തഭാല്പരവങ്ങടള
തുറന്നു  കേഭാണനിക്കുകേയുല,  ആ  തഭാല്പരവതനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായനി  ഒര  ഭരണകൂടല
നടത്തുന്ന  ചതനി  ജനങ്ങടള  കബഭാധവടപടുത്തുകേയുല  കവണല.  അതനിനഭായനി  കകേരള
നനിയമസഭ ടചയ്യുന്നതട്ട് മഹതഭായ ഒര കേഭാരവമഭാണട്ട്. 
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മടറഭാന്നട്ട്,  നമ്മുടട നഭാടനില് ഇതനിടന്റെ കപരനില് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളഭാണട്ട്.
പശുവനിടന ടകേഭാണ്ടുകപഭായഭാല് ടകേഭാല്ലുല.  അതഭായതട്ട് ബനി.ടജ.പനി.-യുടട മൂന്നട്ട് വര്ഷല
എന്നു  പറയുന്നതട്ട്,  മൃഗങ്ങകളഭാടട്ട്  കസ്നേഹല  പറയുകേയുല  മനുഷവടന  ക്രൂരമഭായനി
ആക്രമനിക്കുകേയുല  ടചയ്യുന്ന,  മനുഷവവനിരദമഭായ  മൂന്നുവര്ഷമഭാണട്ട്.  മൃഗങ്ങടള
മുന്നനിര്തനി  മനുഷവടന  ആക്രമനിക്കുകേയുല   ടകേഭാല്ലുകേയുല  മനുഷവജതീവനിതതനിടന്റെ
എലഭാ  പ്രശ്നങ്ങടളയുല  അവഗണനിക്കുകേയുല  അധനികക്ഷപനിക്കുകേയുല  ടചയ്യുന്ന  ഒര
സലവനിധഭാനല  നമ്മുടട  നഭാടനിലുണട്ട്.  ഇനവയുടട  ബനി.ടജ.പനി.  ഭരണതനിടന്റെ
പ്രകതവകേത,  ഇനവ അനവനിശത്വഭാസതനികലയട്ട്  കപഭാകുന്നു എന്നുളളതഭാണട്ട്.  ടചറനിയ
കേണകനുസരനിചട്ട്  50  ലക്ഷല  ആള  ടടദവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇനവയനിലുള്ളതട്ട്.
അവര്ടകലഭാല  ഭരണകൂടതനിടന്റെ  തണലഭാണുള്ളതട്ട്.  അവടര  വളര്തനിടയടുകഭാന്
കകേഭാടനികണകനിനട്ട്  അനവനിശത്വഭാസനികേളഭായ  മനുഷവടര  സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇനവയനില്  കേഴനിഞ  വര്ഷല  ഒരഭാടള  അറസട്ട്  ടചയ്തു.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  കപരട്ട്
ആശഭാറഭാല ബഭാപ്പു എന്നഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹതനിനട്ട് 400 ആശമങ്ങളുല കകേഭാടനികണകനിനട്ട്
അനുയഭായനികേളുല   കകേഭാടനികണകനിനട്ട് രൂപയുടട സത്വത്തുമുണട്ട്.  അകദ്ദേഹടതക്കുറനിചട്ട്
മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിടല  ആനനട്ട്  എന്ന  പത്രപ്രവര്തകേന്  ഒര  ജതീവചരനിത്രല
എഴതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകദ്ദേഹല പറഞതട്ട്,  സബര്മതനി തതീരതട്ട് ടചറപകേഭാലതട്ട് വഭാറട്ട്
ചഭാരഭായല വനിറ്റുനടന്ന ആളഭാണട്ട് ആശഭാറഭാല ബഭാപ്പു എന്നഭാണട്ട്.   അങ്ങടനയുള്ളവര്കട്ട്
സലരലക്ഷണല  ടകേഭാടുക്കുകേ,  ദഭാകമഭാദര്  ധകവല്കടറ,  പന്സഭാര,  കഗഭാവനിനട്ട്
എന്നനിവടരകപഭാടലയുള്ളവടര വധനിക്കുകേ,    മനുഷവനുകവണനി സലസഭാരനിക്കുന്നവടര
ടകേഭാല്ലുകേ, മനുഷവടനതനിരഭായനി നനില്ക്കുന്നവടര, അനവനിശത്വഭാസല പ്രചരനിപനിക്കുന്നവടര,
പശുവനിടന്റെ  കപരട്ട്  പറയുന്നവടര,  മൃഗതനിടന്റെ  കപരട്ട്  പറയുന്നവടര  സലരക്ഷനിക്കുകേ
എന്ന ഇഇ നയടത എതനിര്തട്ട് കതഭാല്പനികച പറ്റൂ.  ഇനവ അനവനിശത്വഭാസനികേളകകഭാ
ആള ടടദവങ്ങളകകഭാ കകേഭാര്പകററ്റുകേളകകഭാ ഉള്ളതല. ഇനവ മനുഷവനുള്ളതഭാണട്ട്.
ഇവര്  പറയുന്നതട്ട്  ശതീകൃഷ്ണടന്റെ  മൃഗമഭാണട്ട്  പശു  എന്നഭാണട്ട്.  ശതീകൃഷ്ണടന്റെ  മൃഗല
പശുടവന്നഭാണട്ട് ഞങ്ങളുല പറയുന്നതട്ട്. ശതീകൃഷ്ണന് കേഭാലനി വളര്തനി ജതീവനിചവനഭാണട്ട്.
കുറചകേഭാലകമ  രഭാജഭാവഭായനിരന്നനിട്ടുള്ളു.  കേഭാലനി  വളര്തനി  ജതീവനിച  ശതീകൃഷ്ണടന
കപഭാടലയുള്ളവടര  പനിടനിചട്ട്  ജയനിലനിലനിടുന്ന  കേലസന്മേഭാരഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രതനില്
ഇഇ നയല സത്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ കേലസന്മേഭാടര പനിടനിചടകേടഭാന് പുതനിയ കൃഷ്ണന്മേഭാര്
ജനനികണല.  അതനില് ഒര കൃഷ്ണന് കകേരളതനില് ജനനികണല.  അങ്ങടന കകേരളതനില്
നനിന്നട്ട്  ഇഇ  കേലസന്മേഭാടര  പനിടനിചടകേടഭാന്,  മനുഷവകനഭാടട്ട്  ക്രൂരത  ടചയ്യുന്നവടര
അടനിചനിരതഭാന്,  അവരടട നയങ്ങള തനിരതഭാന്,  അതട്ട് പനിന്വലനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉതരവഭാദനിതത്വപൂര്ണ്ണമഭായ,  ഉദഭാതമഭായ  ഒര  യുദല  കകേരള  നനിയമസഭ
തുടങ്ങണല.  കേഭാരണല  ഇഇ  രഭാജവല  മനുഷവനുല  കേഭാലനിക്കുല  കവണനിയുള്ളതഭാണട്ട്.
മനുഷവടന  ഒഴനിചള്ളവടയലഭാല  മനുഷവനട്ട്  ആഹഭാരമഭാകഭാടമന്നുള്ളതഭാണട്ട്  നമ്മുടട
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ഭരണഘടനയനിടല നനിയമല.  അതനില് പശുവനിടന മഭാത്രല മഭാറനി നനിര്തഭാന് പറനില.
അതുടകേഭാണഭാണട്ട് ഇനവയനില് ഒര മുദ്രഭാവഭാകേവമുള്ളതട്ട്, 'ടകേഭാന്നഭാല് പഭാപല തനിന്നഭാല്
തതീരല'  എന്നട്ട്.  തനിന്നഭാനഭാടണങ്കനില് ടകേഭാലഭാനുള്ള അവകേഭാശല മനുഷവനട്ട് കവണല,
അതട്ട്  തനിന്നഭാനഭാടണങ്കനില്  മഭാത്രല.....  തനിന്നഭാനലഭാടത,  ഇഇ  രഭാജവടത  ടകേഭാന്നു
ടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കേലസന്മേഭാരഭാണട്ട്  ബനി.ടജ.പനി.-കഭാര്.  തനിന്നഭാനലഭാടത   ടകേഭാല്ലുന്ന
അവരടട  സമ്പ്രദഭായതനിടനതനിടര  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയകതഭാടട്ട്
അഭനിമഭാനപൂര്വ്വല പങ്കുകചര്ന്നുടകേഭാണട്ട് ഞഭാന് പ്രസലഗല അവസഭാനനിപനിക്കുന്നു.   

കഡഭാ  .    എല  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഒര  ഭരണകൂടതനിടന്റെ  പ്രധഭാന  ലക്ഷവല
ആടരങ്കനിലുല  ഭക്ഷണല  കേഴനികഭാടത  രഭാത്രനി  കേനിടന്നുറങ്ങുന്നുകണഭാടയന്നട്ട്
കനഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഹര്ഷട്ട്  മനറനിടന്റെ  Ash  in  the  Belly എന്ന  പുസ്തകേതനില്
ദനിവസവല  രഭാത്രനി  ലക്ഷകണകനിനഭാളുകേള  ഒര  കനരടത  ഭക്ഷണലകപഭാലുല
കേഴനികഭാടത കേനിടന്നുറങ്ങുന്നുടണന്നട്ട് പറയുന്നു.  ഉള്ള ഭക്ഷണലകൂടനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്ന
നനിലപഭാടഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട് സത്വതീകേരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉള്ള പഭാത്രലകൂടനി
തടനിടതറനിപനിചട്ട് ഭക്ഷണല നനികഷധനിക്കുന്ന ഒര സഭാഹചരവല ഫെഭാസനിസട്ട് ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
ഇനവയനില്  ഘടലഘടമഭായനി  നടപനിലഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മൃഗങ്ങള
ടകതനിടരയുള്ള ക്രൂരതയുമഭായനി ബനടപട  1960-ടല നനിയമതനിനട്ട് ചടമുണഭാകഭാന്
ഇഇ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകുകേയുല  അതനിനുകവണനി  ഗസറട്ട്  കനഭാടനിഫെനികകഷന്
ടകേഭാണ്ടുവരനികേയുല  ടചയ്തു.  ഇഇ  നനിയമതനിടന്റെ  11(ഇ)-യനില്  ഭക്ഷണതനിനുകവണനി
ക്രൂരമലഭാത  രതീതനിയനില്  മൃഗങ്ങടള  അറക്കുന്നതട്ട്  ടതറടലന്നട്ട്  കൃതവമഭായനി
പറയുന്നുണട്ട്.  അങ്ങടനടയഭാര  നനിയമല  നനിലനനില്ടക  അതനിനട്ട്  വനിരദമഭായനി
ചടമുണഭാകഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നുള്ളതട്ട്  ഗഇരവതരമഭായനി  നനിയമജരല  മറട്ട്
പ്രഗല്ഭരഭായ  ആളുകേളുല  ചര്ച  ടചയ്തുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതഭാണട്ട്  ടഫെഡറല്
സനിസടത  കേയറനിപനിടനിചനിരനിക്കുന്നുടവന്നട്ട്  പറയഭാനുള്ള  കേഭാരണല.  കഗഭാവധ
നനികരഭാധനവമഭായനി ബനടപട്ടുള്ള കേഭാരവങ്ങള തതീരമഭാനനിക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരല
സലസ്ഥഭാനങ്ങളകഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് കസറട്ട് ലനിസനില് വരന്നതഭാണട്ട്.  മൃഗങ്ങളടകതനിരഭായ
ക്രുവല്റനിയഭാണട്ട്  കേണ്കേറന്റെട്ട്  ലനിസനില് വരന്നതട്ട്.   പടക്ഷ,  ക്രുവല്റനിയനില്തടന്ന
11(ഇ)-കട്ട്  വനിരദമഭായനി  ചടമുണഭാകഭാന്  ഒര  ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.
അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന  ഈ  ചടങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുന്നതടലന്നട്ട്  നനിസ്സലശയല  നമുകട്ട്
പറയഭാന് സഭാധനിക്കുല.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്നയഭാണട്ട് ഇങ്ങടനടയഭാര പ്രകമയല ടകേഭാണ്ടു
വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മുഖവമനനിയുല പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവല തഭാലരവടമടുതട്ട് ഇങ്ങടനടയഭാര
പ്രകമയല  ടകേഭാണ്ടുവന്നതനില്  സകനഭാഷനിക്കുന്നു.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേനഭായതനില്
ഞഭാന് അഭനിമഭാനല ടകേഭാള്ളുന്ന ഒര മുഹൂര്തല കൂടനിയഭാണനിതട്ട്.  പല തരതനില് ഇഇ
വനിഷയടത  നമുകട്ട്  കേഭാണഭാല.  ഇതനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  ഭഭാഗല  കനഭാകഭാല,
അതുകപഭാടല ഇതനിടന മതപരമഭായനി തനിരനിചവനിടഭാനുള്ള ശമങ്ങളുല നടക്കുന്നുണട്ട്. ഒര
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കേഭാരണവശഭാലുല  ഇതനിടന  മതപരമഭായനി  തനിരനിചവനിടഭാന്  പഭാടനിടലന്നതഭാണട്ട്
നമ്മേടളലഭാല ഒരമനിടചടുകകണ തതീരമഭാനല.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന ബതീഫെട്ട് ടഫെസനിവല്
ആയഭാലുല  ആളുകേളുടട  നടുവനില്വചട്ട്  ഒര മൃഗടത അറതട്ട്  ആഹഭാദല  ടകേഭാള്ളുന്ന
ടചറപകഭാരടട  വനിഷയമഭായഭാലുല  അതനിടന  ഒരകപഭാടല  കേഭാണഭാനുല  ഒരകപഭാടല
കനരനിടഭാനുല നമുകട്ട് സഭാധനികണല. ഇതനിടന കവഭാടട്ട് ബഭാങ്കനിനുകവണനി കേചവടമഭാക്കുന്ന
വനിഷയമഭാകരതട്ട്.  പഭാവടപട  കേര്ഷകേടന്റെ  ജതീവനിതവമഭായനി  ബനടപട
വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.  ഒര  കേര്ഷകേന്  പശുവനിടനകയഭാ  കേന്നുകേഭാലനികേടളകയഭാ
വളര്ത്തുന്നതട്ട്  കകേവലല പഭാല് കേനിട്ടുന്നതനികനഭാ ചുമടട്ട്  ചുമക്കുന്നതനികനഭാ കവണനിയല.
മറനിചട്ട്  മടറഭാര ഘടതനില് അതനിടന അറവനിനുകവണനി വനില്ക്കുകമ്പഭാള മഭാത്രമഭാണട്ട്
അവനട്ട്  സഭാമ്പതനികേ  ഭദ്രത  വരന്നതട്ട്.   ഇഇ  ചടങ്ങള  വരന്നകതഭാടുകൂടനി
പശുവളര്തലുല  പഭാല്  കേചവടവല  ആരല  ഏടറടുകനില.  അകതഭാടട
കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട് ഇടതഭാര നല അവസരമഭായനി മഭാറല.  ശതീ. മുലകര രതഭാകേരന്
സൂചനിപനിചതുകപഭാടല  രഭാജവടത  ഏറവല  വലനിയ  കകേഭാര്പകററട്ട്  ബതീഫെട്ട്
എകട്ട്കപഭാര്ടനിലഗട്ട്  കേമ്പനനി,  സലഗതീതട്ട്  കസഭാല  എന്നയഭാളുടട  അല്-ദുവ  എന്ന
കേമ്പനനിയഭാണട്ട്.  മുസഭാഫെര് നഗറനിലുല അഖട്ട് ലഭാകനിടന ടകേഭാലടപടുതനിയ സമയത്തുല
തഭാണ്ഡവമഭാടനിടകഭാണട്ട്  വര്ഗ്ഗതീയ  വനിഷല  തുപ്പുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രസ്തഭാവനകേള
ഇറകനിയതട്ട്  അകദ്ദേഹമഭാണട്ട്.   രഭാജവടത  പ്രധഭാനടപട  ബതീഫെട്ട്  എകട്ട്കപഭാര്ടര്
സലഗതീതട്ട് കസഭാല ആടണന്നട്ട് പനിന്നതീടഭാണട്ട് മനസ്സനിലഭായതട്ട്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഏറവല
വലനിയ പഭാര്ട്നര് കമഭായനിന് ഖുകറഷനി എന്നയഭാളഭാണട്ട്.  കമഭായനിന് ഖുകറഷനിടയഭാടടഭാപല
കചര്ന്നട്ട്  ഇതട്ട്  വനികദശകതയട്ട്  കേയറനിയയചട്ട്  വനികദശ  നഭാണവമുണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിഘഭാതമഭായനി  നനില്ക്കുന്നതട്ട്  ടചറനിയ  ടചറനിയ  അറവശഭാലകേളഭാണട്ട്.  ഇടതലഭാല
പരനികശഭാധനിചഭാല് ഇതട്ട്  ബനി.ടജ.പനി.-യുല  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  എല.എല്.എ.-മഭാരല
എല.പനി.-മഭാരടമഭാടകയഭായനി  ബനടപടട്ട്  നനില്ക്കുന്ന  കേചവടമഭാടണന്നട്ട്  മനസ്സനിലഭാകുല.
ഇഇയടുത  കേഭാലതട്ട്  ഉതര്പ്രകദശനില്  വചട്ട്  രഭാജവടത  പ്രധഭാനടപട  ബതീഫെട്ട്
എകട്ട്കപഭാര്ടറഭായ സനിറഭാജുദ്ദേതീന്  ഖുകറഷനി  പറഞതട്ട്  കമഭാദനിടയകപഭാടലടയഭാര നല
മനുഷവനനിടലന്നുല  കമഭാദനി  മുസതീങ്ങളുടട  കേഭാരവല  കനഭാകനിടകഭാള്ളുല  എന്നുമഭാണട്ട്.
കേഭാരണടമനഭാണട്ട്;  അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  ഉതര്പ്രകദശനില്  വലനിടയഭാര  ബതീഫെട്ട്
എകട്ട്കപഭാര്ടനിലഗട്ട്  കേമ്പനനിയുണട്ട്.  സനിറഭാജുദ്ദേതീന്  ഖുകറഷനിയഭാണട്ട്  യു.പനി.-യനിടല
മുസതീങ്ങളനില്  പ്രധഭാനടപട  ചനില  വനിഭഭാഗങ്ങടള  സലഘടനിപനിചട്ട്  കമഭാദനികട്ട്
പ്രസലഗനികഭാനുള്ള കവദനിടയഭാരകനിടകഭാടുതതട്ട്.   ആ സനിറഭാജുദ്ദേതീന്  ഖുകറഷനിയുടട
കനഭാമനിനനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  അവനിടടത  മുഖവമനനിയഭായ  കയഭാഗനി  ആദനിതവനഭാഥട്ട്.
കയഭാഗനി  ആദനിതവനഭാഥനിനട്ട്  എലഭാ  അറവശഭാലകേളുല  പൂടനിടകഭാടുകകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
എനനിനുകവണനിടയന്നഭാല്  സനിറഭാജുദ്ദേതീന്  ഖുകറഷനിയുടട  കകേഭാര്പകററട്ട്  സ്ഥഭാപനല
വളരണടമങ്കനില് പഭാവടപട കേര്ഷകേര് മുഴവനുല ടതരവനികലകട്ട് കപഭാകേണല.
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മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാനനി  'യങട്ട്  ഇനവ'യനിലൂടട  കഗഭാശഭാലകേടളക്കുറനിചട്ട്  ഒര
അകനത്വഷണല നടത്തുകേയുണഭായനി.   കഗഭാശഭാലകേളനില്  'ഭൂകഭാ',  'പഡ്യൂരനി'  എന്നതീ രണട്ട്
പരനിപഭാടനികേളുണട്ട്.  'ഭൂകഭാ'  എന്നുപറയുന്നതട്ട്  പശുവനിടന്റെ  അകേനിടനില്  പശുക്കുടനിക്കു
കവണനി സലഭരനിചനിരനിക്കുന്ന അവസഭാന പഭാലുല എടുക്കുകേ എന്നുള്ളതഭാണട്ട്.  അങ്ങടന
ടചയ്യുകമ്പഭാള  പശുകള  കവദനടകേഭാണട്ട്  പുളയുന്നതട്ട്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  'യങട്ട്
ഇനവ'യനില്  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാടല  ഒര  ചഭായല  ഉണഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനിയഭാണട്ട്  'പഡ്യൂരനി'  എന്ന  പരനിപഭാടനി.  ഒര  മഭാവനിടന്റെ  ഇല  തനിന്നഭാന്
ടകേഭാടുതകശഷല  ടവള്ളലകപഭാലുല  നല്കേഭാടത  മരണതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
അവസ്ഥയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  വൃദസദനല കപഭാലുല കനടര കനഭാകഭാന് സഭാധനികഭാത
നമ്മേള കഗഭാശഭാലകേളനില്  പശുകടള സലരക്ഷനിക്കുടമന്നട്ട്  ആടരങ്കനിലുല  വനിശത്വസനിക്കു
ന്നുടണങ്കനില് അതട്ട് മഇഢവമഭാടണന്നട്ട് മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി 1926-ല് യങട്ട് ഇനവയനിലൂടട
പറഞനിട്ടുണട്ട്. ടതരവട്ട് നഭായള എന്നുപറയുന്നതട്ട് ഒര കേഭാലതട്ട് നമ്മുടട വതീടുകേളനിടല
വളര്ത്തുനഭായളഭായനിരന്നു.  ഇന്നതട്ട് ടതരവനികലയട്ട് ഇറങ്ങനി.  ഇനനി വളര്ത്തുപശുകള
ടതരവട്ട്  പശുകളഭായനി  പുറകതയനിറങ്ങഭാന്  കപഭാകുന്നു.  കേഭാരണല  ഇതനിടന
തതീറനികപഭാറഭാന് കേഴനിയഭാതകപഭാള രഭാത്രനി പതുടക പുറകതയട്ട് വനിടുല.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായ  കക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്): സര്,
കേറവ വറനിയ  പശുകളകട്ട്  അഗതനി  ടപന്ഷന് ടകേഭാടുകഭാന്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
തതീരമഭാനനിചഭാല് അതനികനഭാടുള്ള തഭാങ്കളുടട നനിലപഭാടട്ട് എനഭായനിരനിക്കുല?

കഡഭാ  .    എല  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഞഭാന്  പറഞ്ഞുവരന്നതട്ട്  അച്ഛേടനയുല
അമ്മേകയയുല തടന്ന കനഭാക്കുന്നനില,  അവര്ക്കുള്ള ടപന്ഷന് തടന്ന കനകരടചഭാടവ്വ
കേനിട്ടുന്നനില.  പനിടന്ന  പശുവനിടന  കനഭാക്കുടമന്നട്ട്  പറയുന്നതനില്  എനട്ട്
അര്ത്ഥമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഉതകരനവയനില്  ഒര  കപഭാലതീസട്ട്  ജതീപട്ട്  പശുവനിടന
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ടവടനിചകപഭാള  അവനിടടയുണഭായനിരന്ന  ഒര  സതീടയ
തട്ടുകേയുല  സതീ  മരനിചകപഭാകുകേയുല  ടചയ്തുടവന്നുള്ള  വഭാര്ത  ഞഭാന്  വഭായനിച.
പശുവനിനുകവണനി  മനുഷവന്  മരനിചഭാലുല  ഇതരതനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള
നനിലനനില്കണടമന്ന  വഭാശനി  ശരനിയല.  ഒര  കേഭാരവല  എനനികട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്,
ഇടതഭാര  മുസതീല  വനിഷയമഭായനി  ആരല  കേഭാണരതട്ട്.   കപഭാതട്ട്  തനിന്നനിടലങ്കനിലുല
ഞങ്ങളകട്ട്  ഒര  പ്രശ്നവമനില.   എലഭാവരല  പറഞ്ഞുപറഞട്ട്  രഭാവനിടലയുല  ഉചയല
രഭാത്രനിയനിലുല കപഭാതട്ട് തനിന്നനിടലങ്കനില് ഉറങ്ങഭാന് പറഭാത ആളകഭാരഭാണട്ട് ഞങ്ങള
എന്ന രതീതനിയനില് എതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിടലങ്കനില് ഞങ്ങള കകേഭാഴനി തനിന്നുല,
കകേഭാഴനിയനിടലങ്കനില് പചകറനി തനിന്നുടകേഭാള്ളഭാല.  ഇതട്ട് ഇനവയനിടല കേര്ഷകേരമഭായനി
ബനടപട്ടുള്ള വനിഷയമഭായതുടകേഭാണട്ട് …...
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇതട്ട്  കകേരളതനിടല
ഏടതങ്കനിലുടമഭാര മതവനിഭഭാഗതനിടന്റെ പ്രശ്നമല.  മലയഭാളനിയുടട ആഹഭാര പ്രശ്നമഭാണട്ട്.
മലയഭാളനികേളനില് മഹഭാഭൂരനിഭഭാഗവല മഭാലസഭാഹഭാരനികേളഭാണട്ട്.

കഡഭാ  .    എല  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഇതട്ട്  അങ്ങടന  തടന്ന  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്
ശദനികണല.  അങ്ങയുടട  അണനികേകളഭാടുല  ഇവനിടടയുള്ള  മടറലഭാ  പഭാര്ടനികഭാരടട
അണനികേകളഭാടുല......  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സനിടന്റെ നനിലപഭാടനിടന ഞഭാന് അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഭാരണല,  അവരടട  കപരനില്  നടപടനി  എടുതതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  രഭാഷ്ട്രതീയ
മുതടലടുപനിനുകവണനി  ആരല  ഇതനിടന  ഉപകയഭാഗനികഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്  നമ്മേള
ഒരമനിചട്ട്  തതീരമഭാനടമടുകണടമന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  'അല്'
എന്നുകകേടഭാല്, 'അല്-ഉമ്മേ', 'അല്-വഭാപ' എടന്നലഭാല പറഞ്ഞുകേഴനിഞഭാല് ഇതനിടന
ഒര സമൂഹല ഏടറടുക്കുടമന്നുള്ള ടതറഭായ ധഭാരണടയഭാന്നുല ഇവനിടട ആവശവമനില.
കകേഭാര്പകററട്ട്  കകേഭാര്പകററഭാടണന്നുള്ളതട്ട്  തനിരനിചറനിയഭാനുള്ള  സഭാമഭാനവ  ബുദനി
കകേരളതനിടല ജനങ്ങളക്കുടണന്നട്ട് കേഭാണനിചടകേഭാടുകഭാന്കവണനി എടുതനിട്ടുള്ള ഇഇ
പ്രകമയടത പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുല പനിന്തുണചടകേഭാണട്ട്, മറ്റുള്ള ലക്ഷവങ്ങളനില് നനിടന്നലഭാല
മഭാറനി  ഇടതഭാര  ജതീവന്  മരണ  പ്രശ്നടമന്ന  നനിലയട്ട്  എടുകണടമന്നട്ട്  മഭാത്രല
പറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട് പ്രകമയടത അനുകൂലനിക്കുന്നു.

10.00 AM]

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട  അധനികേഭാരല  കേവര്ന്നട്ട്,
കേന്നുകേഭാലനി കേശഭാപട്ട് ഫെലതനില് വനിലകനിടകഭാണട്ട്,  കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് പുറടപടുവനിച
വനിജഭാപനല  മൂലല  സലസ്ഥഭാനത്തുളവഭാകുന്ന  ഗുരതരമഭായ  സഭാഹചരവതനിടന്റെ
പ്രകതവകേത  ചര്ച ടചയ്യണടമന്ന മുഖവമനനി ഇവനിടട അവതരനിപനിച ഉപകക്ഷപടത
പൂര്ണ്ണമഭായുല പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്. നനിയമപ്രശ്നങ്ങളുല സഭാമൂഹവ പ്രശ്നങ്ങളുല ടതഭാഴനില്പരമഭായ
പ്രകതവകേതകേളുല  സഭാമ്പതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുല തുടങ്ങനി നഭാനഭാവനിധതനിലുളള പ്രശ്നങ്ങള
അനര്ലതീനമഭായനിട്ടുളള  ഗഇരവമുളള  ഒര  സഭാമൂഹവപ്രശ്നമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇതനികപഭാള
ഉയര്ന്നുവന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  2017  കമയട്ട്  മഭാസല  23-ാം  തതീയതനിയഭാണട്ട്  1960-ടല
'മൃഗങ്ങകളഭാടുളള  ക്രൂരത  തടയല്  നനിയമ'ടത  അധനികേരനിചടകേഭാണ്ടുളള  പ്രഖവഭാപനല
വന്നതട്ട്.  അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായ  ഈ  ചടല  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന
ഒന്നല. അതട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിയുല തുടര്ന്നട്ട് സലസഭാരനിച ചനില അലഗങ്ങളുല
ഇവനിടട പ്രകതവകേല എടുത്തുപറഞനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമതനിടന്റെ ലക്ഷവടത സഭാധൂകേരനികലഭാണട്ട്,
അതനിടന്റെ  പ്രകയഭാഗതനിടന്റെ  ആയുധമഭാണട്ട്  ചടല  എന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  നനിയമതനില്
വനിവക്ഷനികഭാത,  കേഭാരവങ്ങടള  അടനിസ്ഥഭാനമഭാകനിടകഭാണട്ട്  ചടല  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേ
ടയന്നട്ട്  പറയുന്നതുല  ആ  പ്രഖവഭാപനിച  ചടമഭാകേടട  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി
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സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരന്ന വവവസ്ഥയളളനില് വരന്നതനിടന
അടനിസ്ഥഭാനമഭാകനിടകഭാണ്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രതനിനട്ട്  അവകേഭാശമനില.
യഥഭാര്ത്ഥതനില് ചടതനിനട്ട് നനിയമവമഭായനി ബനമനിലഭാതതനിനഭാല് ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള ചടല അസഭാധുവല അപ്രസക്തവമഭാണട്ട്. അസഭാധുവഭായ
ചടല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  പനിന്വലനികണല.  ഭരണഘടനയുടട  7-ാംപടനികേയനില്
രണഭാല ലനിസനില്  28-ാം ഇനമഭാണട്ട്  ചനകേളുല കമളകേളുടമന്നതനിനഭാല് ആര്ടനികനിള
246  (3)  പ്രകേഭാരല  ഇതരല  കേഭാരവങ്ങളനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിനുളള
സമ്പൂര്ണ്ണഭാധനികേഭാരല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളകഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന
കമല്പറഞ  ചടല  ഭരണഘടനഭാ  വനിരദമഭാണട്ട്.   വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടട  വനിപണനല
സലബനനിച  അധനികേഭാരല  സലസ്ഥഭാനതനിനട്ട്  നല്കുന്നതഭായുല  ഭരണഘടനഭാ
വനിദഗ്ദ്ധര്തടന്ന  വനികശഷനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസ്ഥഭാനതനിനകേത്തുളള  വവഭാപഭാരവല
വഭാണനിജവവല  സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ  മഭാത്രല  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരന്നതഭാണട്ട്.
അതനിനഭാല്  സലസ്ഥഭാനതട്ട്  കേഭാലനികേളുടട  വനില്പന  നനിയനനികഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനിനട്ട് യഭാടതഭാര അവകേഭാശവമനില.  രഭാജവടത ജനങ്ങളുടട ആഹഭാരശതീലവല
ടതഭാഴനില്  സലസഭാരവല  ഒര  വനിജഭാപനതനിലൂടട  തനിരതനിക്കുറനികഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനിനട്ട്  ജനങ്ങള അധനികേഭാരല നല്കേനിയനിടനില.  1958-ല് തടന്ന ഇനവയനിടല
പരകമഭാന്നത  നതീതനിപതീഠമഭായ  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഇകഭാരവല  വവക്തമഭാക്കുകേയുല
ടചയനിട്ടുണട്ട്.  1960-ടല  നനിയമവവവസ്ഥകേള  ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുന്നതടലന്നുല
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  വനികശഷനിചട്ട്  എടുത്തുപറഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരടമഭാര
സഭാഹചരവതനില് ഭരണഘടന   രഭാജവടത പഇരന്മഭാര് ഏടതങ്കനിലുല ഒര ഭക്ഷണല
കേഴനികണടമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നകതഭാ  ഏടതങ്കനിലുല  ഭക്ഷണല  കേഴനികരടതന്നട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നകതഭാ  ആയ  യഭാടതഭാന്നുല  വനിവക്ഷനികഭാതനിടകതഭാളല  കേഭാലല
ഭരണഘടനഭാ  വനിരദമഭായനിട്ടുളള  നടപടനിയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ടചയനിട്ടുളളതട്ട്.
ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള പുതനിയ ചടതനിടല  22-ാം വകുപട്ട്
പ്രകേഭാരല കേശഭാപനിനഭായുളള വനില്പന പൂര്ണ്ണമഭായുല നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അവര്
പറയുന്നതട്ട് സഭാധന വനില്പന മഭാത്രമഭാണട്ട് നനികരഭാധനിചനിട്ടുളളതട്ട്,  കേട തുറക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിലകനിടലന്നഭാണട്ട്.  സഭാധന  വനില്പനടയ  നനികരഭാധനിക്കുല  കേട  തുറക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിലകനില. ഇതരതനില് യുക്തനികട്ട് നനിരകഭാത വഭാദഗതനികേളഭാണട്ട് സലഘ്പരനിവഭാര്
ഇനവയനിലുയര്ത്തുന്നതട്ട്. പുതനിയ കേഭാലനിനനിയമല മകതതര ജനഭാധനിപതവ സലസഭാരതനിനട്ട്
മൂകട്ട്കേയറനിടഭാനുളളതുല  ഇനവയനിടല  ഹനിന്ദുതത്വ  തതീവ്രവഭാദ  ഹസദഭാനനികേ
ഭതീകേരതയുടട  പ്രഭാകൃതവമഭായ ഒര മുഖടതയഭാണട്ട് അനഭാവരണല ടചയ്യുന്നതട്ട്.  

[അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപഡ്യൂടനി സതീകര്]
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ഈ നനിയമല ഹനിറട്ട് ലറനിസതനിടന്റെ കപ്രതല ഏറ്റുവഭാങ്ങനിയനിട്ടുടണന്നട്ട് നനിസ്സലശയല
പറയഭാന്  കേഴനിയുല.  1930-കേളനില്   ഫെഭാസനിസട്ട്  ഹനിറട്ട് ലര്  ഭരണതനിനട്ട്  കനതൃതത്വല
ടകേഭാടുക്കുന്ന സനര്ഭതനില് രണ്ടു മൂന്നട്ട്  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹല ആദവല ടചയതട്ട്.
ഒന്നഭാമതഭായനി, കേറന്സനി നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിടന നവഭായതീകേരനിക്കുന്ന പ്രസ്തഭാവനയുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുവരനികേയുല  കേറന്സനി  നനികരഭാധനടതക്കുറനിചട്ട്  പ്രസ്തഭാവന  പുറടപടുവനിക്കു
കേയുമുണഭായനി.  രണഭാമതഭായനി,  മൃഗങ്ങടള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിടന്റെ  കപരനില്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  ടകേഭാണ്ടുവരനികേയുല  അതനിടന്റെ  ടചലവനില്  ജൂത  വലശജരടട
കവരറക്കുകേയുല  ടചയ്യുന്ന  വനിധതനിലുളള  നടപടനികേള  ഹനിറട്ട് ലര്  സത്വതീകേരനിച.
അതനിനുടതഭാട്ടുമുമ്പട്ട്  ഹനിറട്ട് ലര്  ഹനിസറനി  കേഇണ്സനില്   പനിരനിച  വനിടുകേയുല  പുതനിയ
കേഇണ്സനില്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  ടചയ്തു.  ഇനവയനില്  കമഭാദനി  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
വന്നതനിനുകശഷല  ഹനിസറനി  കേഇണ്സനില്  പനിരനിച  വനിട്ടു.  അതനിനുകശഷല
കഡഭാ.  സുദര്ശന്  ബഭാബുവനിടന  ഹനിസറനി  കേഇണ്സനിലനിടന്റെ  ടചയര്മഭാനഭാകനി.
ചരനിത്രപരമഭായ  ഇനവയനിടല  ശഭാസകലഭാകേതനിടന്റെയുല  ചരനിത്രകേഭാരന്മഭാരടടയുല
പടനികേയനില് പ്രഥമസ്ഥഭാനതീയ ഗണതനില് വരന്ന ഒരഭാളഭായനിരന്നനില കഡഭാ. സുദര്ശന്
ബഭാബു.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-മഭായനി  ബനമുണഭായനിരന്നുടവന്ന  ഒറകഭാരണതഭാല്
ഇനവന്  ചരനിത്രടത  പുനരഭാഖവഭാനല  ടചയ്യുന്നതനിനുല  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല
ആത്മനനിഷ്ഠ  ഘടകേതനിനനുസരനിചട്ട്  രൂപടപടുത്തുന്നതനിനുലകവണനി  സുദര്ശന്
ബഭാബുവനിടന  നനികയഭാഗനിച.  മൃഗ  സലരക്ഷണവല  ഹനിറട്ട് ലര്  ടചയ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
അങ്ങടന  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ഹനിറട്ട് ലറനിസതനിടന്റെ  കപ്രതല  കമഭാദനി  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
ബഭാധനിചനിരനിക്കുന്നു.  ഇതട്ട്  കകേവലമഭായ  കേഭാലനിനനിയമടത  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കുന്നതല.
മകതതര  ജനഭാധനിപതവ  സലസഭാരതനിനുകനടര  രഭാജവതനിനകേതട്ട്  വളര്ന്നുവരന്ന
കേനത  ടവല്ലുവനിളനിയുടട  ഒര  മുഖല  മഭാത്രമഭായനിടഭാണട്ട്  നമുകനിതനിടന  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുകേ.  ഇതട്ട്  എലഭാ  അര്ത്ഥതനിലുല  എതനിര്കടപകടണതഭാണട്ട്.  ഭരണകൂട
ഭതീകേരതയുടട മടറഭാര മുഖമഭാണട്ട് ഇന്നടല ഡല്ഹനിയനില്  സഖഭാവട്ട് എ.ടകേ.ജനി.യുടട
നഭാമകധയതനിലുളള  ആഫെതീസനിനുകനടര  അരകങ്ങറനിയനിട്ടുളള  ആക്രമണല.  പഭാര്ടനി
ജനറല്  ടസക്രടറനികട്ട്  കനടരയുല  പഭാര്ടനി  ഓഫെതീസനിനുകനടരയുമുള്ള  ആക്രമണല
ആദവടത സലഭവമല,  മൂന്നഭാമടത സലഭവമഭാണട്ട്  ഡല്ഹനിയനില് അരകങ്ങറനിയതട്ട്.
നമ്മുടട സലസ്ഥഭാന മുഖവമനനിയുടട തലയട്ട്  ഒര കകേഭാടനി രൂപ വനിലപറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട്
ഒര  വര്ഗ്ഗതീയ  ഭഭാനന്  വടകക  ഇനവയനില്  പരസവമഭായനി  പ്രസലഗനിച.  നമ്മുടട
രഭാജവതനിനകേതട്ട്  അരകങ്ങറന്ന  ഇതരല  ഫെഭാസനിസട്ട്  പ്രവണതകേളുടട  വവതവസ്ത
മുഖങ്ങളനില്  ഒര  മുഖമഭാണട്ട്  ഈ  കേഭാലനിനനിയമല.  ഹസദഭാനനികേ  ഭതീകേരത
അടനികചല്പനിചട്ട് ഒര രഭാജവതനിടല ജനങ്ങളുടട ജനഭാധനിപതവതനിനുല സത്വഭാതനവതനിനുല
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അവകേഭാശങ്ങളക്കുല  കനടരയുളള  കേടന്നഭാക്രമണമഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  കമഭാദനി
ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  നനിര്വ്വഹനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒര  ലക്ഷതനിലധനികേല  കകേഭാടനി
രൂപയുടട ആടനിറചനി വനിപണനി ഇനവയനിടലഭാടഭാടകേയുടണന്നഭാണട്ട് കേണകഭാകടപടുന്നതട്ട്.
അത്രതടന്ന  തുകേയുകടതഭാണട്ട്  തുകേല്  ഉത്പന്നങ്ങള.  പശുവനിടന്റെ  കതഭാല്
ഉരനിഞതനിടന്റെ  കപരനില്   ദളനിതരഭായ  നഭാലട്ട്  ടചറപകഭാടര  പൂര്ണ്ണ  നഗ്നരഭാകനി
ചുട്ടുടപഭാളളുന്ന  ടവയനിലതട്ട്  ടകേടനിയനിടട്ട്  ബൂടട്ട്സനിനട്ട്  ചവനിട്ടുന്ന രലഗല  കേണ്ടു.  തുകേല്
ടകേഭാണ്ടുണഭാകനിയ  ബൂടട്ട്സട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  പ്രമഭാണനിമഭാര്  ചവനിട്ടുന്നതട്ട്.  ഇതനിടന്റെ
കവടറഭാര പതനിപഭാണട്ട് കരഭാഹനിതട്ട് ടവമൂല.  കേര്ണ്ണഭാടകേയനില് കുല്ബര്ഗനിയുടട കനടര
ടവടനിയുതനിര്തതുല  അതുകപഭാടല  മറ്റു  സഭാഹനിതവകേഭാരന്മഭാര്കട്ട്  കനടര  ടവടനിയുണ
ഉതനിര്തതുല  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  വനിശത്വമഭാനവനികേതടയ  അടയഭാളടപടുത്തുന്ന
കകേരളതനിടന്റെ  സഭാലസഭാരനികേ  കനതൃസ്ഥഭാനതീയനഭായ എല.ടനി.  വഭാസുകദവന് നഭായടര
കപഭാടലയുളളവരടട  കനടര  ഭതീഷണനി  ഉയര്തനിയതുല  കേമഭാലുദ്ദേതീന്  എന്ന  കപരട്ട്
ഉയര്തനി കേമലനിടന ആക്രമണതനിടന്റെ പഭാതയനില് ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയുല ടചയതട്ട്,
നമ്മുടട  രഭാജവതനിടന്റെ  സഭാലസഭാരനികേ  കലഭാകേത്തുല  കേലഭാ  കലഭാകേത്തുല  സഭാഹനിതവ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുല  ജനഭാധനിപതവ  മുഖങ്ങളനിലുല  എലഭാതലങ്ങളനിലുല  ഉയര്ന്നു  വന്നനിരനിക്കുന്ന
സവനികശഷമഭായ ആക്രമണ മുഖമഭായനി ഫെഭാസനിസട്ട് ശക്തനികേള മണനി പവറല മസനില്
പവറല  ഉപകയഭാഗനിചല  ഭരണകൂട  ഭതീകേരത  ഉപകയഭാഗനിച  ടകേഭാണ്ടുല  രഭാജവടത
ജനങ്ങളക്കുകനടര  അഴനിഞഭാടല  നടത്തുന്നതനിടന്റെ  ഒര  പതനിപട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.
അതുടകേഭാണട്ട്  ഇതനിടന്റെ  സവനികശഷതയല  പ്രകതവകേതയല  അകേതട്ട്  നനിന്നുടകേഭാണട്ട്
നഭാല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനികലയട്ട്  പുനന്തഃപരനികശഭാധനയല  സത്വതീകേരനിച  തതീരമഭാനല
പനിന്വലനികണടമന്നട്ട് ആവശവടപട്ടുടകേഭാണ്ടുല അയയന്ന പ്രകമയകതഭാടടഭാപല രഭാജവതനി
നകേതട്ട്  വളര്ന്നുവരന്ന  ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ  ആപതനിടന  തനിരനിചറനിയഭാനുല  ആ
ആപതനിടനതനിരഭായനിട്ടുളള  മകതതര  ജനഭാധനിപതവ  ശക്തനികേളുടട  മുകന്നറതനിനട്ട്
വഴനിടയഭാരകഭാനുമുളള കനതൃതത്വപരമഭായ പങ്കട്ട്  വഹനികഭാനുമുളള സകനശല കൂടനി ഈ
പ്രകമയതനിടന്റെ ചര്ചയനിലൂടട ഉയര്ന്നുവരന്നതട്ട് സകനഭാഷകേരമഭായനി കേണകഭാകഭാന്
കേഴനിയുല.  ഇന്നടല ഡല്ഹനിയനിലുണഭായ സലഭവതനില് അതനിശക്തനിയഭായനി അപലപനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്. ഏടതങ്കനിലുടമഭാര ആഫെതീസനിനുകനടര ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ മുഖല തനിരനിഞഭാല്
സനി.പനി.എല.-കനഭാ  ഇടതുപക്ഷ  രഭാഷ്ട്രതീയതനികനഭാ  ജനഭാധനിപതവ  ശക്തനികേളകകഭാ
കനടര  മര്ദ്ദേന  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  ആക്രമണതനിടന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗവല  സത്വതീകേരനിചടകേഭാണട്ട്
മുകന്നഭാട്ടുവന്നഭാല് മനുഷവനനില്,  കേമ്മേഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരനില് അവസഭാന ശത്വഭാസല കശഷനിക്കുന്നതു
വടര  ജനഭാധനിപതവതനിനുല  മകതതരതത്വതനിനുല  സത്വഭാതനവതനിനുല കവണനി  കപഭാരഭാടു
ടമന്നട്ട് ഇതരല ഫെഭാസനിസട്ട് ശക്തനികേള തനിരനിചറനിയണടമന്നുകൂടനി ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ടകേ  .    എല  .    മഭാണനി:  സര്,  ഇഇ പ്രകമയടത ഞഭാന് സത്വഭാഗതല ടചയ്യുന്നു.
കനരടത  ഞഭാന്  സൂചനിപനിച  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഒഭാര്ഡറനിടല  ഒര  കേഭാരവല
അനുസ്മരനിപനികടട.  Prevention  of  Cruelty  to  Animals  Act-ല്  6
ചഭാപ്ററഭാണുള്ളതട്ട്.  5  ചഭാപ്റര് മഭാത്രമഭാണട്ട് കകേരളതനിനട്ട് ബഭാധകേമഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ആറഭാമടത  ചഭാപ്റര്  കകേരളതനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭാകനിയനിടനില.  കകേരളതനിനട്ട്
ബഭാധകേമഭാകഭാത ഒര കേഭാരവടതപറനിയഭാണട്ട് നമ്മേള ചര്ച നടത്തുന്നതട്ട്.  എങ്കനിലുല
ഇഇ  ചര്ചയനില്  ഞഭാന്  പങ്കുടകേഭാള്ളുകേയഭാണട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനികേടള  ടകേഭാല്ലുന്നതട്ട്
തടഞ്ഞുടകേഭാണട്ട്  23-5-2017-ല്  കകേന്ദ്രല  ടകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള  വനിജഭാപനല
ഗുരതരമഭായ പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നമ്മുടട ഭക്ഷണക്രമതനികലയള്ള
കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഭരണഘടനഭാ വനിരദമഭാണട്ട്.   ആര്ടനികനിള  21-ല്  'No
person shall be deprived of his life' - ജതീവനികഭാനുള്ള അവകേഭാശല ആര്ടനികനിള
21-ലഭാണട്ട്.  ആ  അവകേഭാശതനികന്മേലുള്ള  കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്,  നനികഷധമഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
എന്നട്ട്  ഞഭാന്  പ്രകതവകേല  എടുത്തുപറയടട.  ജതീവനികഭാന്  എനട്ട്  ആഹഭാരല
കേഴനികണടമന്നതട്ട് ഓകരഭാരതരല നനിശയനികകണ കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.  മഭാലസഭുക്കുകേടള
അകങ്ങയറല  കദ്രഭാഹനിക്കുന്ന  ഒര  നടപടനിയഭാണട്ട്   കകേന്ദ്രനയതനിലൂടട  ഇകപഭാള
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആഹഭാര  സത്വഭാതനവതനികന്മേലുള്ള  ഒര  കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്.
അതുടകേഭാണട്ട്  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച  ഇഇ  പ്രകമയല  വളടര  വളടര
സത്വഭാഗതഭാര്ഹമഭായ  ഒര  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനികേടള  വളര്ത്തുന്നതുല  ടടകേമഭാറല
ടചയ്യുന്നതുല  വനിലന  നടത്തുന്നതുടമലഭാല  നമുകട്ട്  അവകേഭാശമുള്ള  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
ആളുകേളുടട  സത്വഭാതനവമഭാണട്ട്.  അതനികന്മേല്  ടടകേവയന്നതട്ട്  ഒരനികലുല
അനുവദനികതകതല. അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് ശരനിയല. അതുടകേഭാണട്ട് ഇഇ പ്രകമയടത
ഞഭാന് സര്വ്വഭാത്മനഭാ സത്വഭാഗതല ടചയ്യുന്നു.

ശതീ  .    രഭാജു  എബ്രഹഭാല:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച
ഉപകക്ഷപടത  ഞഭാന്  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇതരതനിടലഭാര  വനിജഭാപനല
വന്നകപഭാള  ആദവല  തടന്ന  മുഖവമനനിമഭാരടട  കയഭാഗല  ഉളടപടട  വനിളനിക്കുടമന്നട്ട്
പ്രഖവഭാപനികഭാന്  കകേരളതനിടല  മുഖവമനനി  തയ്യഭാറഭായനി  എന്നുള്ളതട്ട്  ഏറവല
അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.   അതനിടന  കേളനിയഭാകനിയ  ആളുകേളുണട്ട്.   ആ
ചര്ചയനികലയട്ട് കപഭാകുന്നനില.

ഇവനിടട ചര്ചയനില് പടങ്കടുത സഭാമഭാജനികേടരഭാടക സൂചനിപനിചതുകപഭാടല
ഏറവല അപകേടകേരമഭായ ഒര സ്ഥനിതനിവനികശഷല നമ്മുടട മുമ്പനില് നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
കലഭാകേടത  ഒര  പരനിഷ്കൃത  ജനഭാധനിപതവ  രഭാജവതനിലുല  ഇതരതനിലുള്ള
നനികരഭാധനങ്ങളനില.  കസത്വച്ഛേഭാധനിപതവ  രഭാജവങ്ങളനിലുല  അകതഭാടടഭാപല  തടന്ന
മതഭാധനിഷ്ഠനിത  രഭാജവങ്ങളനിലുമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  വവതവസ്തമഭായനിട്ടുള്ള  നനികരഭാധനങ്ങള
ഭഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനവയുടട  ചരനിത്രതനിടലഭാരനികലുല  ഒരനിടത്തുല  മൃഗങ്ങടള
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ടകേഭാല്ലുന്നതട്ട്  ആരല  നനികരഭാധനിചനിടനില.  രഭാജഭാധനികേഭാരതനില്  ഇലഭാതനിരന്ന
നനികരഭാധനമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ജനഭാധനിപതവതനില്  ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്  ദഇര്ഭഭാഗവവശഭാല്
ഇനവഭാ രഭാജവതനിടന്റെ പ്രധഭാനമനനി കനരനിടട്ട് കനതൃതത്വല നല്കുന്നതട്ട്.  നമ്മുടട രഭാജവല
എവനികടയട്ട്  കപഭാകുന്നുടവന്നുള്ളതനിടന്റെ  ഏറവല  ഒടുവനിലടത  ഉദഭാഹരണമഭാണനിതട്ട്.
ഏതട്ട്  ഭക്ഷണല  കേഴനികണടമന്നതട്ട്  നമ്മുടട  മഇലനികേഭാവകേഭാശമഭാണട്ട്.  ഇവനിടട
വനവമൃഗങ്ങടള  ടവടനിവയഭാകനഭാ  ടകേഭാലഭാകനഭാ  അധനികേഭാരമനില.  മനുഷവന്  ഇഇ
ഭൂമനിയനില് ജതീവനിച കേഭാലഘടല മുതല് വളര്ത്തു മൃഗങ്ങടള പരനിപഭാലനിക്കുന്നു, അവടയ
ഭക്ഷനിക്കുന്നു.  അതട്ട് കലഭാകേതനില് എലഭായനിടത്തുല നടക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
ഇനവഭാ മഹഭാരഭാജവതട്ട് എനട്ട് ഭക്ഷണല കേഴനികണല, ഏതട്ട് വസല ധരനികണല, ഏതട്ട്
ടതഭാഴനില്  ടചയ്യണല,  എനട്ട്  എഴതണല,  എനട്ട്  പറയണല....,  ഇതട്ട്  ഏതട്ട്
കേഭാലഘടതനികലയഭാണട്ട് നമ്മുടട രഭാജവടത ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്?  അപകേടകേരമഭായ
അവസ്ഥയനികലയകല നമ്മുടട  രഭാജവടത ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്;   ഇവനിടട  ദളനിതടര
ടകേഭാലഭാല,  എഴത്തുകേഭാടര  ടകേഭാലഭാല,  സഭാഹനിതവകേഭാരന്മേഭാടര  ടകേഭാലഭാല.  സനിനനിമയട്ട്
കപരനിടഭാന് കപഭാലുമുള്ള അവകേഭാശല ഇവനിടടയനില എന്നുള്ള സ്ഥനിതനി നമുടകങ്ങടന
ആകലഭാചനികഭാന്  കേഴനിയുല.  അവനികടയഭാണട്ട്  ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ  ഏറവല  ഉയര്ന്ന
മുഖമഭായനി ഒര പ്രധഭാനമനനിയുടട മുഖല നമുകട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിയുന്നതട്ട്.  ഗഭാനനിജനിടയ
ടവടനിവചടകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കഗഭാഡ്ടസ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പഭാദങ്ങളനില്  ടതഭാടട്ട്
നമസരനിച.  ഇനവഭാ  രഭാജവതനിടന്റെ  പ്രധഭാനമനനി  പഭാര്ലടമന്റെനികലയട്ട്  കേയറകമ്പഭാള
അവനിടടത പടനികേളനില് ടതഭാടട്ട്  ഇകതകപഭാടല വനനിചനിടഭാണട്ട് അകേതട്ട് കേയറനിയതട്ട്.
ആ  പ്രധഭാനമനനിയുടട  കേഭാലഘടതനിലഭാണട്ട്  പശുവനിടന്റെ  കപരനില്  ഇതനികനഭാടകേല
തടന്ന  അമ്പതനിലധനികേല  ആളുകേടള  ടകേഭാലടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിടന്റെ  ഏറവല
ഒടുവനിലടത ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്,  അതനിടനതനിടര പ്രതനികേരനിക്കുന്നവര്കട്ട് കനടരയുള്ള
അതനിക്രമല.  സനി.പനി.ടഎ.(എല)-ടന്റെ കകേന്ദ്ര കേമ്മേനിറനി ഓഫെതീസഭായനിട്ടുള്ള എ.ടകേ.ജനി.
ഭവനുകനടര  ഇന്നടല  നടന്ന  ആക്രമണല  അതനിടന്റെ  ഏറവല  ഒടുവനിലടത
ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്.  ഒര  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനിയുടട  കകേന്ദ്ര  കേമ്മേനിറനി  ഓഫെതീസനിനട്ട്
സത്വതനമഭായനി  പ്രവര്തനികഭാന് ഇനവ കപഭാലുള്ള ഒര ജനഭാധനിപതവ രഭാജവതനില്
കേഴനിയനില എന്നുപറയുകമ്പഭാള  നമ്മുടട രഭാജവല ഒര കസത്വച്ഛേഭാധനിപതവ ഭരണതനികലയട്ട്
മഭാറനികഴനിഞനിരനിക്കുന്നു  എന്നഭാണട്ട്  മനസ്സനിലഭാകകണതട്ട്.  പഭാര്ലടമന്റെനിടന
അഭനിമുഖതീകേരനികഭാത  പ്രധഭാനമനനിയഭാണട്ട്  നമ്മുടട  രഭാജവതനിടന്റെ  പ്രധഭാനമനനി.
അകദ്ദേഹല  വലകപഭാഴമഭാണട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെനില്  കപഭാകുന്നതുല  മറപടനി  പ്രസലഗല
നടത്തുന്നതുല.  അകദ്ദേഹല ജനഭാധനിപതവതനില് വനിശത്വസനിക്കുന്നനില.  അതുടകേഭാണഭാണട്ട്
സലസ്ഥഭാന  അധനികേഭാരങ്ങളുടട  കമലുള്ള  കേടന്നുകേയറതനിനട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനവല
കനതൃതത്വവല  നല്കുന്നതട്ട്.  അതനിടന്റെ  പനിന്നണനി  കേഥകേളനികലയട്ട്  കപഭാകുകമ്പഭാള
ഇവനിടട  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി  രൂപയുടട  മഭാര്കറട്ട്  ഇവനിടട
തുറന്നു  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനില്  40000  ലനിറര്  പഭാലനിടന്റെ  കുറവണട്ട്.
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ബഹു.  മുഖവമനനി  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല  ഒര  കേന്നുകേഭാലനിടയ  പരനിപഭാലനികണ
ടമന്നുടണങ്കനില് ഒര വര്ഷല ഏറവല കുറഞതട്ട്  40,000  രൂപ  കവണല.  നഭാകലഭാ
അകഞഭാ പ്രസവല കേഴനിഞഭാല് ആ കേന്നുകേഭാലനി ഉപകയഭാഗ ശൂനവമഭായനി മഭാറകേയഭാണട്ട്.
പനിടന്ന  20-25  വര്ഷകഭാലല  ആ  കേന്നുകേഭാലനിടയ  പരനിപഭാലനികഭാന്  ഇവനിടടത
പഭാവടപട  കൃഷനികഭാരനട്ട്  എങ്ങടന   കേഴനിയുല;   കേഴനിയനില.   അവനിടടയഭാണട്ട്  ഇഇ
കേന്നുകേഭാലനികേടള മുഴവന് നനിരത്തുകേളനികലയനിറക്കുന്നതട്ട്.  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനില് നനികരഭാധനല
വന്നതനിനുകശഷല ഒര വര്ഷകഭാലതനിനനിടയനില്  75000-കതഭാളല കേന്നുകേഭാലനികേള
നനിരതനിലഭാണട്ട്.  നമ്മുടട രഭാജവത്തുളള  25  കകേഭാടനികയഭാളല  വരന്ന കേന്നുകേഭാലനികേളുല
എരമകേളുടമലഭാല  ഉപകയഭാഗ  ശൂനവമഭായനി  കേഴനിഞഭാല്  നനിരതനികലയനിറങ്ങുല.
കപപടനികേടളയുല  നഭായടളയുല  ടകേഭാണട്ട്  നടകഭാന് പറ്റുന്നനിടലന്നട്ട്  കഡഭാ.  എല.  ടകേ.
മുനതീര്  ഇവനിടട  സൂചനിപനിച.  അകതഭാടടഭാപല  കറഭാഡുകേളനികലയനിറങ്ങുന്ന  ഇതരല
കേന്നുകേഭാലനികേടള  കപപടനി  കേടനിചഭാലുളള  അവസ്ഥ  എനഭാടണന്നട്ട്  നമുകട്ട്
ആകലഭാചനികഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?  അതരല  ഗുരതരമഭായ  അവസ്ഥ  ഒര  ഭഭാഗതട്ട്
നനില്ക്കുന്നു.  ഇവനിടട  ശതീ.  സലഗതീതട്ട്  കസഭാമടനകപഭാടലയുളള  കകേഭാടതീശത്വരന്മേഭാര്,
കേയറ്റുമതനികഭാര്,  അവടര  നനിയമല  ബഭാധനിക്കുന്നനില.   ആകസ്ട്രേലനിയ  അടകമുളള
രഭാജവങ്ങളനിടല വന്കേനിട പഭാല്, ടഡയറനി ഉത്പന്ന കേമ്പനനികേടളലഭാല കലഭാകേതനിടല
ഏറവല  വലനിയ  മഭാര്കറഭായനി  രഭാജവടത  കനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  അത്ര  ഗുരതരമഭായ
സ്ഥനിതനിവനികശഷല  നമ്മുടട  നഭാടനില്  സൃഷ്ടനികടപടുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്,  മനുഷവടന
വര്ഗ്ഗതീയമഭായനി  കചരനിതനിരനികഭാന്  കവണനിയുളള  ഉപഭാധനികേളുമഭായനി  പ്രധഭാനമനനിയുടട
കനതൃതത്വതനില്  രലഗതട്ട്  വരന്നതട്ട്.  അടുത  പഭാര്ലടമന്റെട്ട്  ടതരടഞടുപനികലയട്ട്
കപഭാകേഭാനുളള  ചവനിട്ടുപടനിയഭായനിടഭാണട്ട്  പശുവനിടന്റെ  വനിഷയല  ബനി.ടജ.പനി.  ഉയര്തനി
കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്. അതഭാണട്ട് ഇതനിനകേടത രഭാഷ്ട്രതീയല. ബഭാബറനി മസ്ജനിദട്ട് ഇനനിടയഭാര
കേചവടചരകഭാകഭാന് കേഴനിയനില,  നനിയമനടപടനികേള വന്നുകേഴനിഞ്ഞു.  അവനിടടയഭാണട്ട്
പശുവനിടന്റെ  കപരനില്..........  മുഖവമനനി  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  എലഭാ  രലഗത്തുല
പരഭാജയടപട്ടു. ആറട്ട് കകേഭാടനി ജനങ്ങളകട്ട് ടതഭാഴനില് ടകേഭാടുക്കുടമന്നട്ട് പറഞനിടട്ട് ഇഇ
മൂന്നട്ട് വര്ഷകഭാലയളവനിനുളളനില് രണട്ട് ലക്ഷല കപര്കഭാണട്ട് ടതഭാഴനില് ടകേഭാടുതതട്ട്.
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  പരഭാജയടപട  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  അവസഭാനടത  ചവനിട്ടുപടനിയഭായനി
പശുവനിടന  ഉയര്തനികഭാണനികഭാന്  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുല  എലഭാ
ജനഭാധനിപതവ  പ്രക്രനിയകേടളയുല  തകേര്ക്കുന്ന  ഇഇ  നടപടനിടകതനിടര  മഭാതൃകേയഭായനി
കകേരളല  ഉയര്ന്നനിരനിക്കുന്നു.  കകേരളല  എലഭാ  കേഭാലഘടതനിലുല  രഭാജവതനിനട്ട്
മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  രഭാജവതനിടന്റെ  ജനഭാധനിപതവടത  ഉയര്തനിപനിടനികഭാന്  മുഖവമനനി
ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതത്വതനില്  നടതനിയനിരനിക്കുന്ന  ഉപകക്ഷപല
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  അലഗതീകേരനിക്കുന്നു.  അതനിനട്ട്  പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ  എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുല ലഭനിചനിരനിക്കുന്നു.  അഭനിമഭാനകേരമഭായ ഇഇ മുഹൂര്തതനില് ഒരനികല്
കൂടനി ഇഇ പ്രകമയടത ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജകബട്ട്:  സര്,  ഞഭാന്  ഇഇ  ഉപകക്ഷപടത
പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിടട  പ്രധഭാനടപട  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളുല  ചര്ച
ടചയ്യടപടുകേയഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്  ആവര്തനികഭാന്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
മനുഷവടന്റെ  ജതീവനികഭാനുളള  അവകേഭാശതനികന്മേലുളള  കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  ഇഇ  ചടങ്ങള  വഴനി  ഇന്നട്ട്  നടപനിലഭാകഭാന്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.   നമ്മുടട
രഭാജവതട്ട്  ഗുരതരമഭായ  പ്രതനിസനനികേള  സൃഷ്ടനികടപടുടമന്ന  കേഭാരവതനില്
സലശയമനില.  ഇവനിടട  പറഞതനില്  ഒര  കേഭാരവല  വവക്തമഭാണട്ട്,  ബനി.ടജ.പനി.യുടട
ടനറനിടകേട  മുഖമഭാണട്ട്  പുറത്തുവരന്നതട്ട്.  രഭാജവടത  ജഭാതതീയമഭായനി  തനിരനിചടകേഭാണട്ട്
അതനില് നനിന്നട്ട് കവഭാടട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ലക്ഷവമഭാകനിടകഭാണ്ടുളള, ടഫെഡറല് സലവനിധഭാനടത
കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനിടകഭാണ്ടുളള  തതീരമഭാനടതയഭാണട്ട്  നനിയമസഭ  ഇവനിടട
എതനിര്ക്കുന്നതട്ട്.  സലസ്ഥഭാന  സര്കഭാരകേടളകപഭാലുല  വനിശത്വഭാസതനിടലടുകഭാത
തതീരമഭാനല  അവകേഭാശലലഘനല തടന്നയഭാണട്ട്.  നമ്മുടട നഭാടനില് ഇതട്ട്  ഏടതഭാടക
നനിലയനില്  ബഭാധനിക്കുല;  ഇതുമൂലമുണഭാകുന്ന  ടതഭാഴനില്  നഷ്ടവല  വരമഭാന  നഷ്ടവല
എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനിടന  സലബനനിടചഭാന്നുല  ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട്  യഭാടതഭാര
നനിശയവമനില  എന്നതട്ട്  ഒര  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഇതനിനകേതട്ട്  തുകേല്,  മഭാലസ
വനിപണനികേള,  എലട്ട്ല്ല്  ഉത്പന്നങ്ങള,  ഇവകയഭാടനുബനനിചട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  വലനിയ
വനിപണനികേള,  അവനിടടയുണഭാകുന്ന  ലക്ഷകണകനിനട്ട്  ടതഭാഴനില്  നഷ്ടല  ഇതനിടന
സലബനനിടചഭാന്നുല ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട് അഡ്രസട്ട് ടചയ്യഭാന് കേഴനിഞനിടനില. ദതീര്ഘമഭായനി
ഒന്നുല പറയുന്നനില. ഇവനിടട പറഞതനിടനടയഭാടക അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

എനനികട്ട്  രണ്ടു മൂന്നട്ട് കേഭാരവങ്ങള ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ശദയനില്ടപടുതഭാനുണട്ട്.
കകേരളതനില് കേന്നുകേഭാലനി കേശഭാപട്ട് നനികരഭാധനികഭാത സഭാഹചരവതനിലുല അതനിര്തനി
കേടന്നട്ട്  കേന്നുകേഭാലനികേള  വരഭാനുളള  സഭാഹചരവങ്ങള  കുറവഭാണട്ട്.  അകപഭാള  നമുകട്ട്
ആവശവമഭായ  കേന്നുകേഭാലനികേടള  ഇവനിടടതടന്ന  ബ്രതീഡട്ട്  ടചയ്യഭാനുളള  സഭാഹചരവല
ഒരകഭാന്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ  എന്നട്ട്  കചഭാദനികഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണടതക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുടമന്നുളള ബഹുമഭാനടപട
മനനിയുടട പ്രസ്തഭാവന വഭായനികഭാനനിടയഭായനി.  അതരതനിലുളള ആകലഭാചനയുടണങ്കനില്
അതട്ട്  നടപനിലഭാകഭാന്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകേണടമന്നട്ട്  സൂചനിപനിക്കുന്നു.
ഇതനികനഭാടനുബനനിചട്ട് ഒര കേഭാരവലകൂടനി പറയടട;  ഒര coincidence  ആയനിരനികഭാല,
ഇഇ  വനിജഭാപനല  വന്നതനിടന്റെ  ടതഭാടടുത  ദനിവസമഭായനിരന്നു  എടന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ കൂതഭാട്ടുകുളതട്ട് ബഹുമഭാനടപട വനല വകുപ്പുമനനി  Bacon
Factory-യുടട ഉദ്ഘഭാടനല നടതനിയതട്ട്.  അതട്ട് ഏറവല ആധുനനികേമഭായ  Slaughter
House-ആണട്ട്.  ഒര ദനിവസല  200  മഭാടുകേടള   കേശഭാപട്ട്  ടചയ്യഭാനുളള  സഭാഹചരവല
അവനിടടയുണട്ട്.  31  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പദതനി  രണര  വര്ഷല  ടകേഭാണഭാണട്ട്
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പൂര്തനിയഭാകനിയതട്ട്.  ഇഇ  വനിജഭാപനല  വന്നട്ട്  ടതഭാടടുത  ദനിവസല,  ഞഭാനുല
മനനിയുല അവനിടടയുണഭായ സനര്ഭതനില്  12  കപഭാത്തുകേടള ആ ദനിവസല കേശഭാപട്ട്
ടചയ്യുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനടപട  എല.എല്.എ.മഭാടര  കൂതഭാട്ടുകുളത്തുളള  Bacon
Factory  സനര്ശനികഭാന്  ക്ഷണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിടട  നനില്ക്കുന്ന  കപഭാതനിടന
ടകേഭാല്ലുകേയഭാടണന്നട്ട് നമുക്കുകപഭാലുല കതഭാന്നുകേയനില.  വളടര ആധുനനികേ നനിലയനിലുളള
Slaughter  ആണട്ട്  അവനിടടയുളളതട്ട്.  ശതീതതീകേരനിച  സലവനിധഭാനല,  മൃഗപതീഡനമനില,
മൃഗങ്ങളുടട  കരഭാദനമനില,  ദയനതീയ  കേഭാഴ്ചകേളനില,  രക്തല  തളലടകേടനി  കേനിടക്കുന്നനില,
നഭാറമനില,  യഭാടതഭാര പ്രശ്നവമനിലഭാത നനിലയനില് ഏറവല കമഭാഡടടണസട്ട് ടചയ്തുളള
Slaughter  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്.  Slaughter-ടന്റെ  മറവനില്  മൃഗപതീഡനല  നടക്കുന്നു
എന്നുളളതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്. ഇതരതനില് ആധുനനികേമഭായ Slaughter House ഓകരഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുല  ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുളള  നടപടനി  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  സത്വതീകേരനികണടമന്നട്ട്
ഇഇ സനര്ഭതനില്  പറയഭാന്  ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  ഇഇ പ്രകമയടത ഞഭാന്
പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.

[അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്]

ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    നഭാണു:  സര്,  ഞഭാന് ഇഇ ഉപകക്ഷപടത അനുകൂലനിക്കുന്നു.
കകേരളതനിടന്റെ അതനിര്തനികേളനില് നനിന്നട്ട് ഇവനികടയട്ട് പശുവനിടനയുല കപഭാതനിടനയുല
ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്  പറനില.  കകേരളതനിടല  ആളുകേളകട്ട്  ബതീഫെട്ട്  കേഴനിക്കുന്നതനിനുല
നനികരഭാധനമനില.  ഇനവ കേഴനിഞഭാല് ഏറവല കൂടുതല്  മഭാലസല ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്
ബ്രസതീലഭാണട്ട്.  ബ്രസതീലനില്  നനിന്നട്ട്  നമ്മുടട  നഭാടനികലയട്ട്  ബതീഫെട്ട്  ഇറക്കുമതനി  ടചയട്ട്
കകേഭാടനികണകനിനട്ട്  രൂപ ടകേഭാളളയടനികഭാന് ഇനവയനിടല വന്കേനിട കുതകേകേളകട്ട്
ഒരവസരല  നല്കുന്നു.  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സത്വഭാതനവസമരതനിടന്റെ  അവസരതനില്
ഇഇ പ്രശ്നല പറഞകപഭാള പ്രതനികേരനിചതട്ട്,  'ഞഭാന്  മതവഭാഹഭാരല  കേഴനിക്കുന്നവനല.
പടക്ഷ,  നമ്മുടട നഭാടനില് മുസതീങ്ങള,  ക്രനിസ്തവഭാനനികേള,  വനിവനിധ മതകഭാര്,  ഇവനിടട
ഭൂരനിപക്ഷ  മതതനിടല  ബഹുഭൂരനിപക്ഷല  ആളുകേള  മഭാലസല  ഭക്ഷനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.
അങ്ങടനയുളള  രഭാജവതട്ട്  നനിയമവനിരദമഭായ  രൂപതനില്  നനിലപഭാടട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാടട്ട് എനനികട്ട് കയഭാജനികഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില' എന്നഭാണട്ട്. നമ്മുടട
നഭാടനില് കഗഭാ പഭാലകേന്മേഭാടരന്നട്ട് പറഞട്ട് പശുവനിടന വളര്തനി ജതീവനിച കുകറയധനികേല
ആളുകേളുണട്ട്.  അങ്ങടനയുളള  ആളുകേളുളള  നമ്മുടട  നഭാടനില്  ഇതട്ട്  നനികരഭാധനി
കകണതനിടന്റെ  ആവശവല  എനഭാണട്ട്?   ഇനവയനികലഭാ,  സഭാര്വ്വകദശതീയ  രലഗകതഭാ
ഇഇ  പ്രശ്നല  ഉന്നയനിചടകേഭാണട്ട്  വര്ഗ്ഗതീയമഭായ  ആകക്ഷപമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലകലഭാ.
ഇനവഭാ  രഭാജവടത  വളടര  ചുരകല  വരന്ന  ജനങ്ങളുടട  തഭാല്പരവ
സലരക്ഷണതനിനുകവണനി,  കകേരളതനിലടകല  ലക്ഷകണകനിനട്ട്  ആളുകേളകട്ട്
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ടതഭാഴനില്  ലഭനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കമഖലടയ  തകേര്തനിടട്ട്  ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട്  എനട്ട്
കേനിടഭാനഭാണട്ട്?  ഗവണ്ടമന്റുല  ഇഇ  നനിയമല  ടകേഭാണ്ടുവന്ന  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുല
അകഭാരവല വവക്തമഭാകഭാന് ഇതുവടര സന്നദമഭായനിടനില. സലസ്ഥഭാനടത ജനതയുടട
അവകേഭാശല നനികഷധനികടപടുന്ന അവസരതനില് ഒര മുഖവമനനിയുല ഗവണ്ടമന്റുല
ടചയ്യഭാനുളള  ചുമതല  നനിര്വ്വഹനികഭാന്  സന്നദനഭായ  മുഖവമനനിടയ  അഭനിനനനിച
ടകേഭാണട്ട് ഇഇ ഉപകക്ഷപടത ഞഭാന് പനിനഭാങ്ങുന്നു.

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, ഇവനിടട നടന്ന ചര്ചകേളുല ഇഇ പ്രകമയതനിടന്റെ
ഉളളടകവല വവക്തമഭാക്കുന്ന കേഭാരവല, അഖനികലനവഭാടനിസ്ഥഭാനതനില് രൂപടപടുതഭാന്
ശമനിക്കുന്ന  മഹഭാസഖവതനിടന്റെ  തുടകല  കകേരളതനില്  കുറനിചനിരനിക്കുന്നു
എന്നുളളതഭാണട്ട്.  ഇഇ  നനിലപഭാടനിടനതനിരഭായനി  സലസഭാരനികഭാന്  ഞഭാന്  ഒരഭാള
മഭാത്രകമയുളള.  അതുടകേഭാണട്ട് എനനികട്ട് കുറചകൂടനി സമയല അനുവദനികണ ടമന്നഭാണട്ട്
പറയഭാനുളളതട്ട്. 

മനി  .    സതീകര്:  അതട്ട്  പറയഭാന്കവണനി  അങ്ങട്ട്  സമയല  കേളയണ.   അങ്ങട്ട്
സലസഭാരനിക്കൂ..

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,   പശഭാതലല  പറയുകേയഭായനിരന്നു.  ഇന്നട്ട്
നനിയമസഭയുടട  പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനല  കചരന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനിരദ
പ്രചരണതനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭാടണന്നട്ട്  കകേരളതനിടല  രഭാഷ്ട്രതീയ  ശനിശുകളകട്ട്
കപഭാലുല  കബഭാധവമഭാണട്ട്.  ഇലഭാത  ഒര  പ്രശ്നതനിടന്റെ  കപരനില്,  അടതഭാര
അതനിസങ്കതീര്ണ്ണ  വനിഷയമഭാടണന്നട്ട്  വവഭാഖവഭാനനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില്  ആശയക്കുഴപവല
ആശങ്കയുല  സൃഷ്ടനിചട്ട്  വനിലകുറഞ  രഭാഷ്ട്രതീയ  മുതടലടുപനിനഭാണട്ട്  ഇന്നടത
സനി.പനി.എല.-  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സനിടന്റെ  സലയുക്ത  സലഘടനിത  ശമല.  സഭയുടട
ദുരപകയഭാഗമഭാണട്ട്,  അനുവദനികഭാന് പഭാടനിലഭാതതഭാണട്ട്.  ഒരവശതട്ട്  കകേന്ദ്രവനിരദ
പ്രചരണതനിനുല  മറവശതട്ട്  വര്ഗ്ഗതീയ  വനികേഭാരല  ഇളകനിവനിടട്ട്  സമൂഹതനില്
സലഘര്ഷല സൃഷ്ടനികഭാനുമുളള  നതീകതനിനഭാണട്ട് സഭയുടട സമയല ദുര്വനിനനികയഭാഗല
ടചയ്യടപടുന്നതട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനി  ചനകേളനിടല  വവഭാപഭാരല  സലബനനിചട്ട്  ചനില
നനിയനണങ്ങള  ഏര്ടപടുതനിയതട്ട്  മഭാലസ  വനില്പന  നനികരഭാധനമഭായനി
ചനിത്രതീകേരനികടപടുകേയഭാണട്ട്.  പരകമഭാന്നത  നതീതനിപതീഠതനിടന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനികഭാന്  കവണനിയഭാണട്ട്  ഇഇ  റൂളസട്ട്  ഉണഭാകനിയതട്ട്.  കസറ്റുകേള  റൂളസട്ട്
ഉണഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്,  പനിടന്നന്തുടകേഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രല  റൂളസട്ട്  ഉണഭാകനിയനിടലന്നട്ട്
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  കചഭാദനിചതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഇഇ  റൂളസട്ട്
ഉണഭാകനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ആ  റൂളസട്ട്  പ്രസനിദടപടുതനിയനിടട്ട്  മൂന്നുനഭാലട്ട്  മഭാസങ്ങളഭായനി.
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അതനിനുളള ആകക്ഷപങ്ങളുല വനികരഭാധങ്ങളുല ഉടണങ്കനില് അഭനിപ്രഭായല അറനിയനികഭാന്
ആവശവടപടനിടട്ട്  ആരല  അഭനിപ്രഭായല  ടകേഭാടുതതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.  ഇന്നുല
ടകേഭാടുകഭാന്  അവസരമുണട്ട്.  ഇകഭാരവതനില്  വവതവസ്ത  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുടണങ്കനില്
അതുകൂടനി  പരനിഗണനിചടകേഭാണട്ട്  ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരതഭാടമന്നട്ട്
കകേന്ദ്രമനനിതടന്ന  പറഞനിരനിക്കുന്നു.  എന്നനിരന്നഭാലുല  സലയുക്തമഭായനിട്ടുള്ള  ഈ
സകമ്മേളനല  രഭാഷ്ട്രതീയ  ലക്ഷവകതഭാടടയഭാടണന്നുള്ള  കേഭാരവല  പകേല്  കപഭാടല
വവക്തമഭാണട്ട്. വഭാസ്തവതനില്  കൃഷനികഭാരടന  സഹഭായനികഭാന്  കവണനിയഭാണട്ട്  ഈ
നനിയമല ടകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  ......(ബഹളല)......

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്):  സര്,  കൃഷനികഭാരടന
എങ്ങടന സഹഭായനിചടവന്നട്ട് പറയഭാകമഭാ?

മനി  .   സതീകര്: പ്ലതീസട്ട്.....  നനിങ്ങള ബഹളമുണഭാകഭാതനിരനിക്കൂ. ......(ബഹളല)......
അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  സലസഭാരനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശമുണട്ട്.   അകദ്ദേഹല  സലസഭാരനികടട.
അങ്ങട്ട്  പറഞട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കൂ.  നനിങ്ങടളലഭാവരല  ചര്ചയനില്  പടങ്കടുതട്ട്
സലസഭാരനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.  ഒര പ്രതനിപക്ഷ ശബ്ദല മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  അകദ്ദേഹടത
സലസഭാരനികഭാന് അനുവദനികണല.   അങ്ങട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട് ടചയ.  

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  കൃഷനികഭാരടന്റെ  നനിലനനിലനിനട്ട്  കേന്നുകേഭാലനി
സമ്പതട്ട്  ആവശവമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കുറഞ്ഞുവരന്നുടവന്ന  ആശങ്കയുടട
അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  വരനികേയുല  കകേഭാടതനിയുടട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല ഈ നനിയമല ടകേഭാണ്ടുവന്നതുല.  ആ റൂള കഭദഗതനി ടചയട്ട് അടമന്റെട്ട്
ടചയ്യഭാന് തയ്യഭാറഭാടണന്നട്ട് പറഞതനിനുകശഷവല ഇകഭാരവല ഉന്നയനിക്കുന്നതട്ട് രഭാഷ്ട്രതീയ
ലക്ഷവല ടകേഭാണ്ടുമഭാത്രമഭാടണന്നുള്ളതട്ട്  വളടര വവക്തമഭാണട്ട്. 

മനി  .    സതീകര്:  ടയസട്ട്.....ടയസട്ട്....ഇനനി അകങ്ങയട്ട് സമയല തരഭാന് കേഴനിയനില.
പ്ലതീസട്ട്..... പ്ലതീസട്ട്......

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  മഭാത്രമല,  ഇകഭാരവല  നനിയമപരമഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന്നതടലന്നുല പറഞനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള ടലജനികസചര്
അല,  കകേഭാടതനിയഭാണട്ട്  തതീരമഭാനനികകണതട്ട്.   ..(… ബഹളല).......  സുപ്രതീല
കകേഭാടതനിയനിലുല  ഹഹകകഭാടതനിയനിലുല  ഈ മഭാറര്  ടപന്റെനിലഗഭാണട്ട്.   ഇകഭാരവതനില്
അവര് തതീരമഭാനടമടുക്കുല.  ..(… ബഹളല)....... 

മനി  .   സതീകര്:  പ്ലതീസട്ട്.....പ്ലതീസട്ട്..... കേണ്ക്ലൂഡട്ട്......

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, പല കേഭാരവങ്ങളനിലുല നനിയകമഭാപകദശല കതടനിയനിടട്ട്
അതട്ട് തടസ്സടപടട്ട് അപമഭാനല കനരനികടണനിവന്ന സഭാഹചരവങ്ങള നമ്മേള കേണതഭാണട്ട്.  
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മനി  .    സതീകര്:  പ്ലതീസട്ട്.....പ്ലതീസട്ട്.....കേണ്ക്ലൂഡട്ട്......അങ്ങട്ട്  ഒറയഭാണട്ട്  എന്നുള്ളതു
ടകേഭാണട്ട്   ടചയര്  അകങ്ങയട്ട് ഒര പ്രകതവകേ പരനിഗണന നല്കേനി.  അതുടകേഭാണട്ട്
അതനിരവനിടട്ട് കപഭാകേരതട്ട്.    ...(… ബഹളല)......... പ്ലതീസട്ട്.... പ്ലതീസട്ട്.....  

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ഫെഭാസനിസടതയുല പ്രതനിപക്ഷടതയുല കുറനിചട്ട്
പറയുന്നു.   തനിരവനനപുരടത  ബനി.ടജ.പനി.യുടട  നഭാലട്ട്  ഓഫെതീസുകേള  ഇന്നടല
അറഭാകട്ട് ടചയനിരനിക്കുന്നു. ഇതഭാകണഭാ ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ പ്രവര്തന ഹശലനിടയന്നട്ട്
കചഭാദനികഭാന്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ..  (… ഹമകട്ട്  ഓഫെട്ട്).......
(ബഹളല).......

മനി  .    സതീകര്: പ്ലതീസട്ട്......കേണ്ക്ലൂഡട്ട്........അങ്ങയുടട സമയല കേഴനിഞ്ഞു.  അങ്ങട്ട്
മൂന്നര  മനിനനിടട്ട്  അധനികേടമടുത്തു.  .......(ബഹളല).......  നനിങ്ങളനിരനിക്കൂ.
പ്ലതീസട്ട്....പ്ലതീസട്ട്......നനിങ്ങളനിരനിക്കൂ..... പ്ലതീസട്ട്.....പ്ലതീസട്ട്......

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  രഭാഷ്ട്രതീയ ലക്ഷവല മുന്നനിര്തനി നടത്തുന്ന ഈ
പ്രകമയടത അതനിശക്തമഭായനി ഞഭാന് എതനിര്ക്കുന്നു.

ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:  സര്,  കേഭാലല ആവശവടപടുന്ന ഒര പ്രകമയമഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി ഇവനിടട അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഈ നനിയമസഭയുടട പ്രതനികേരണ
ടമനഭാടണന്നട്ട്  മകതതര ഭഭാരതല  ഇന്നട്ട്  കേഭാകതഭാര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  മകതതര ഇനവടയ
നനിലനനിര്ത്തുകേ എന്നുള്ളതഭാണട്ട്  ഈ പ്രകമയതനിടന്റെ അനസ്സത.  ബഹുമഭാനടപട
അലഗങ്ങള  ഇവനിടട  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  മനുഷവടന്റെ  ആഹഭാര  രതീതനിടയ
ദുരപകയഭാഗടപടുതനി,  വര്ഗ്ഗതീയത  ആളനികതനിചട്ട്,  സവര്ണ്ണ  ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ
കതകരഭാടല നടത്തുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായ നനിലപഭാടുകേളുല നയങ്ങളുല തതീരമഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട്
ദഇര്ഭഭാഗവവശഭാല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  സത്വതീകേരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇനവടയ
ഛനിന്നഭനിന്നമഭാകഭാനുല മനുഷവടന തമ്മേനിലടനിപനികഭാനുല പരവഭാപമഭായ തതീരമഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട്  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പനിന്വഭാങ്ങണടമന്നഭാണട്ട്  ജനങ്ങളക്കുകവണനി  നഭാല  ഈ
ഘടതനില്   ആവശവടപടുന്നതട്ട്.  ഇതരല  കേഭാരവങ്ങളനില്  തതീരമഭാനടമടുകഭാനുല
നടപനിലഭാകഭാനുമുള്ള  ചുമതല  തകദ്ദേശ  സത്വയലഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളകഭാടണന്നട്ട്
നമ്മുടട ഭരണഘടനയനിടല 73, 74  കഭദഗതനികേളനിലൂടട നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവനിടട
തടന്ന ആവശവമഭായ  ചടങ്ങളുല  റൂളുകേളുല  ഉണഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി
അങ്ങടനടയഭാര സഭാഹചരവല  ഇനവയനില് നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള ആ ഭരണഘടനഭാ
തതത്വങ്ങടള  ടവല്ലുവനിളനിചടകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  നനിയനണങ്ങളുല  വനിജഭാപനങ്ങളുല
ഇറക്കുന്നതട്ട്  ഭരണഘടനകയഭാടുള്ള അവഗണനയുല അവകഹളനവമഭാണട്ട്. ഇടതലഭാല
അരഭാജകേതത്വതനികലയഭാണട്ട്  നമ്മുടട  രഭാജവടത  നയനിക്കുകേ.  ആ  യഭാഥഭാര്ത്ഥവ
കബഭാധകതഭാടട ഇതരല സവര്ണ്ണ ഫെഭാസനിസട്ട് പ്രവണതയ്ടകതനിടര ഒറടകടഭായനി
നനിന്നട്ട്  കപഭാരഭാടഭാനുള്ള  കേരതട്ട്  നനിയമസഭ  പഭാസ്സഭാക്കുന്ന  ഈ  പ്രകമയതനിലൂടട
ലഭനിക്കുടമന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  കേരതുന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്  മുന്കേടയ്യടുത  മുഖവമനനികയയുല
പ്രതനിപക്ഷകതയുല  ഇതനിനട്ട്  സഭാഹചരവടമഭാരകനിയ  ബഹുമഭാനടപട  സതീകകറയുല
അഭനിനനനിചടകേഭാണട്ട് എടന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരക്കുന്നു. 
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ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫെട്ട്:  സര്,  ഭരണഘടനകയയുല  അതനിടന്റെ  ടഫെഡറല്
മൂലവങ്ങകളയുല ചനിവനിടനിയരചട്ട് സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ അധനികേഭാരതനികന്മേല് കേടന്നുകേയറനി
മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത അവസഭാനനിപനികഭാടനന്ന കപരനില് തങ്ങളുടട വര്ഗ്ഗതീയ അജണ
നടപഭാകഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാര്  പുറടപടുവനിച  'കേന്നുകേഭാലനികേടള  ചനകേളനില്
കേശഭാപനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനികഭാന് പഭാടനില'  എന്ന വനിജഭാപനല ഹനിന്ദുവല മുസല്മഭാനുല
ക്രനിസ്തവഭാനനിയുല സനിക്കുല പഭാഴനിയുല ഹജനനുടമലഭാല ഒര മുത്തുമഭാലയനില് കകേഭാര്തനിട
മുത്തുമണനികേടളകപഭാടല  ഒന്നനിചകേഴനിയുന്ന  നമ്മുടട  രഭാജവതട്ട്  എത്രകതഭാളല
ദുരപകയഭാഗല  ടചയ്യഭാന്  ഇടവരടമന്നട്ട്  ദഭാദ്രനിയനിടല  മുഹമ്മേദട്ട്  അഖട്ട് ലഭാകട്ട്  മുതല്
ഡല്ഹനിയനിടല കകേരള ഹഇസനില് അടുകളയനില്കയറനി   സനി.ആര്.പനി.എഫെട്ട്.-കേഭാര്
കേറനിചടനി  തുറന്നുകനഭാകനിയതുകപഭാടലയുള്ള  നൂറട്ട്  നൂറട്ട്  അനുഭവങ്ങള  മനസ്സനിലഭാകനി
നമ്മുടട  നഭാടനിടന്റെ  മകതതരതത്വവല  മതസഇഹഭാര്ദ്ദേവല  ഭരണഘടന  ഉറപ്പുനല്കുന്ന
ജതീവനികഭാനുള്ള  അവകേഭാശവല  ഇഷ്ടമുള്ള  ഭക്ഷണല  കേഴനിക്കുന്നതനിനുല  സലരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി കകേരള നനിയമസഭയനിടല എലഭാ അലഗങ്ങകളയുല ഒരമനിപനിചട്ട് നനിര്തനി
ജനങ്ങളുടട  ആശങ്ക അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇപ്രകേഭാരല  ഒര കയഭാഗല  വനിളനിചകചര്ത
സഭഭാ കനതഭാവട്ട് ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയനുല കേക്ഷനി കനതഭാകളക്കുല ബഹുമഭാനടപട
സതീകര്ക്കുല ആദവമഭായനി ഞഭാന് നനനി കരഖടപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  

ഇതരടമഭാര  കയഭാഗല  സലഘടനിപനികഭാന്  കകേരളല  കനതൃതത്വല  നല്കുന്നതു
ടകേഭാണട്ട് നഭാടള കകേരളടത പഭാകേനിസ്ഥഭാടനന്നട്ട് വനിളനിചട്ട് ആകക്ഷപനിക്കുവഭാന് രഭാജതീവട്ട്
ചന്ദ്രകശഖടറകപഭാടലയുള്ള  മഭാധവമ  ഭതീമന്മേഭാര്  ചനിലകപഭാള  ശമനിടചന്നനിരനിക്കുല.
സനി.പനി.ഐ.(എല)-ടന്റെ  അഖനികലനവഭാ  കേമ്മേനിറനി  ഓഫെതീസനില്  കേയറനി  ടവല്ലു
വനിളനിക്കുകേയുല പഭാര്ടനി  ടസക്രടറനിടയ ആക്രമനികഭാന് ശമനിടചന്നുമനിരനിക്കുല.  സഖഭാവട്ട്
പനിണറഭായനി  വനിജയടന കകേരളതനിനട്ട്  പുറതട്ട്  പ്രസലഗനികഭാന് അനുവദനികനിടലന്നട്ട്
ടകേഭാലവനിളനി നടത്തുന്ന സലഘനികേളുടട തതീവ്രവഭാദ ഭതീഷണനികേളുല കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിടന്റെ
ഇടടപടല്ടകേഭാണട്ട്  സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ  ഭരണടത  ഇലഭാതഭാകനികളയുടമന്ന
ഉള്ളനിസുരമഭാരടടയുല  വനിഷകേല  ടതീചര്മഭാരടടയുല  ഭതീഷണനിയുടമലഭാല  തൃണമഭായനി
കേരതനി,  വര്ഗ്ഗതീയതയ്ടകതനിരഭായനിട്ടുള്ള  കപഭാരഭാടതനിടന്റെ  പ്രതനിജഭാബദതയഭാണട്ട്
ഈ  സര്കഭാര്  അടനിവരയനിടട്ട്  ഇവനിടട  ടതളനിയനിക്കുന്നതട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
പശുകകളഭാടുള്ള  കസ്നേഹകമഭാ  കേന്നുകേഭാലനികേകളഭാടുള്ള  കപ്രമകമഭാ  കഗഭാ  മഭാലസല
കേഴനിക്കുന്നതട്ട്  വഴനിയുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങകളഭാ  ഒന്നുമല  ഈ
നനിയനണതനിടന്റെ പനിന്നനിടലന്നട്ട് സഭാമഭാനവ യുക്തനിയുള്ളവര്ടകലഭാല മനസ്സനിലഭാകുല.
കമഭാദനി സര്കഭാരനിടന്റെ മൂന്നുവര്ഷടത ബഭാലന്സട്ട് ഷതീറട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല് പറയഭാന്
ടകേഭാള്ളഭാവന്ന  ഒന്നുമനിടലന്നട്ട്  മഭാത്രമല  അപമഭാനകേരമഭാണട്ട്  ഏടറയുള്ളതട്ട്.   കനഭാടട്ട്
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അസഭാധുവഭാകലനിടന്റെ  ഫെലമഭായനി  യു.എസട്ട്.,  ഹചന  തുടങ്ങനിയ  രഭാജവങ്ങടള
കേടതനിടവട്ടുടമന്നട്ട്  പ്രവചനിച  എലഭാ  പ്രവഭാചകേന്മേഭാരല  പറയുന്നതട്ട്,  ഇനവടയ
തകേര്ചയുടട  പടുകുഴനിയനികലയട്ട്  തള്ളനിവനിടുകേയഭാടണന്നഭാണട്ട്.  വഭാഗഭാനല  ടചയ   25
കകേഭാടനി  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനികഭാന്  25  ടകേഭാലല  കേഭാതനിരനികണടമന്നഭാണട്ട്
അമനിതട്ട്  ഷഭാ  പറയുന്നതട്ട്.  ജതീവനികഭാന്  മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാടത  ആത്മഹതവഭാക്കുറനിപട്ട്
എഴതനിവചട്ട്  ആത്മഹതവ  ടചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്,  കപഭാലതീസുകേഭാരടട  ടവടനികയറട്ട്
മരണടപടുന്ന കൃഷനികഭാര്......  ഈ കരഖഭാ ചനിത്രവമഭായനി ഇലക്ഷടന അഭനിമുഖതീകേരനി
കകണനിവന്നഭാല്  ഇനവയനിടല  പ്രതനിപക്ഷല  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ടതരടഞടുപനില്
രൂപടപടുത്തുന്ന  ഐകേവല,  വരന്ന  പഭാര്ലടമന്റെട്ട്  ടതരടഞടുപനില്ക്കൂടനി
നനിലനനിര്തനിയഭാല്  തങ്ങളുടട  കേഭാരവല  കേടടപഭാകേയഭാകുടമന്നട്ട്  മനസ്സനിലഭാകനിയ
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനതൃതത്വതനിടന്റെ  മൂശയനിലുദനിച  ബുദനിപരമഭായ  ഒന്നഭാണട്ട്
തതീവ്രകചരവ  സൃഷ്ടനികഭാന്  കേഴനിയുന്ന  തരതനില്  ഹനിന്ദു  ധ്രുവതീകേരണ
മുണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇകപഭാള വനിശുദ പശുവനിടന്റെ രഭാഷ്ട്രതീയടമടുതട്ട് കേളനിക്കുന്നതട്ട്.
ബഭാബറനി  മസ്ജനിദട്ട്  ഊതനികഭാചനിയുല  ആളനികതനിചല  ഇനനി  മുകന്നഭാടട്ട്
കപഭാകേഭാനഭാവനിടലന്നട്ട്  മനസ്സനിലഭാകനിയ  ഘടതനിലഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ
രഭാഷ്ട്രതീയ കനതൃതത്വല ഇപ്രകേഭാരടമഭാര തതീരമഭാനടമടുതതട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട്  അഖട്ട് ലഭാകനിടന
ടകേഭാന്നട്ട്  തുടങ്ങനിവച  പശുവനിടന്റെ  രഭാഷ്ട്രതീയല,  14  വര്ഷല  മുമ്പട്ട്  കേലവഭാണ്സനിലഗട്ട്
നഷ്ടടപടുതനിയ  യു.പനി.എ.യനിടല  ബനി.ടജ.പനി.  ഭരണല,  14  വര്ഷടത
വനവഭാസതനിനുകശഷല  തനിരനിചപനിടനികഭാന്  ഉപകയഭാഗനിചടവന്ന  തനിരനിചറനിവകൂടനി
ഇവര്കട്ട്  പ്രകയഭാജനല  സനിദനിചനിട്ടുണഭാകുല.  പശുവനിടന്റെ  കപരനിലുള്ള  വര്ഗ്ഗതീയ
ധ്രുവതീകേരണല  ഇനവയുടട  ചരനിത്രതനില്  18-ാം  നൂറഭാണനിടന്റെ  മദവതനിലഭാണട്ട്.
ആരവസമഭാജതനിടന്റെ  കനതൃതത്വതനില്  ദയഭാനന സരസത്വതനി  രൂപല  ടകേഭാടുത കഗഭാ
സലരക്ഷണ  പ്രസ്ഥഭാനല  ഇവനിടടത  മുസതീങ്ങടളയുല  ക്രനിസ്തവഭാനനികേകളയുല
ബ്രഭാഹ്മണടരഭാഴനിടകേയുള്ള  തഭാഴ്ന്ന  ജഭാതനികഭാരഭായ  ഹനിന്ദുകകളയുല  എതനിരഭാകനിയഭാണട്ട്
വലനിടയഭാര ധ്രുവതീകേരണമുണഭാകനിയതട്ട്.   അതനില്നനിന്നുല ഊര്ജല  സലഭരനിചഭാണട്ട്
1925-ല് നഭാഗ്പൂരനില്  Dr.  Keshava Baliram  Hedgewar  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്
ബതീജഭാവഭാപല നല്കേനിയതട്ട്.  അന്നുമുതകല പശുവനിടന വര്ഗ്ഗതീയ  ധ്രുവതീകേരണതനിനട്ട്
ആയുധമഭാകനി ഉപകയഭാഗനിചകപഭാന്നനിരന്നു.  വഭാസ്തവതനില് പഇരഭാണനികേ കേഭാലഘടതനില്
കഗഭാ  മഭാലസല  ഒര  നനിഷനിദ  വസ്തുവഭായനിരന്നനിടലന്നട്ട്  ടതളനിയനിക്കുന്ന  നനിരവധനി
കരഖകേളുണട്ട്.  അടതലഭാല  ഞഭാന്  വഭായനിക്കുന്നനില.   വനികവകേഭാനന  സത്വഭാമനികേളുടട
'സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാഹനിതവ  പര്വ്വല'  എന്ന പുസ്തകേതനിടല ഒര വഭാചകേല  ഞഭാന് കേത്വഭാടട്ട്
ടചയ്യഭാല.  "ഈ  ഭഭാരതതനില്തടന്ന  കഗഭാ  മഭാലസല  കേഴനികഭാടത  ആര്ക്കുല

335/2020



34       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 8, 2017

ബ്രഭാഹ്മണനഭാകേഭാന് പഭാടനിലഭാതനിരന്ന ഒര കേഭാലമുണഭായനിരന്നു.  ഒര സനവഭാസനികയഭാ
രഭാജഭാകവഭാ  പ്രമഭാണനികയഭാ  വനിരന്നുവന്നഭാല്  ഒന്നഭാനരല  കേഭാളടയയഭാണട്ട്
ടകേഭാന്നനിരന്നതട്ട്. കൃഷതീവലന്മേഭാരഭായ നമ്മുടട വലശജര്കട്ട് നല കേഭാളകേള നഷ്ടടപടഭാല്
നഭാശമഭാണുണഭാവകേടയന്നട്ട്  ക്രകമണ  അവര്  ധരനിച.  ഇകപഭാള  കഗഭാ
ഹതവയ്ടകതനിരഭായനി ശബ്ദമുയരന്നു". ചരനിത്രതനില് ഇങ്ങടന ധഭാരഭാളല സനര്ഭങ്ങള
പറയുന്നുണട്ട്.  ഞഭാന് അതനിടന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങളനികലയട്ട് കപഭാകുന്നനില.  പശു, കപഭാതട്ട്,
കേഭാളക്കുടനി,  കുതനിര എന്നനിവടയ ഇന്ദ്രന് ഭക്ഷനിചനിരന്നു -  ഋകഗത്വദല  6(17).  ബ്രഹ്മഭാവട്ട്
മൃഗങ്ങടള  സൃഷ്ടനിചതട്ട്  മനുഷവര്കട്ട്  കവണനിയഭാണട്ട്.  ഭക്ഷനികഭാവന്ന  ഏതട്ട്
മൃഗതനിടന്റെയുല  മഭാലസല  മനുഷവനട്ട്  ഭക്ഷനികഭാവന്നതഭാണട്ട്.  മനുസട്ട് മൃതനിയനില്
ബ്രഭാഹ്മണന്  മഭാലസല  കേഴനികഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്   പറയുന്നുടണങ്കനിലുല  ഒര  ഭഭാഗതട്ട്
ജതീവന്  നനിലനനിര്തഭാന്കവണനി  കേഴനികഭാടമന്നട്ട്  പറയുന്നുണട്ട്.  അതുകപഭാടല
കവദകേഭാലതട്ട്  കഗഭാമഭാലസല  ഭക്ഷനികഭാത  ബ്രഭാഹ്മണടന  ബ്രഭാഹ്മണനഭായനി
കേണകഭാകനിലഭായനിരന്നുടവന്നട്ട്  വനികവകേഭാനന  സത്വഭാമനികേളുടട  മടറഭാര  കൃതനിയനില്
പറയുന്നുണട്ട്.  ഇനവഭാ ചരനിത്രതനില് പശുവനിടന്റെ കപരനിലുള്ള വര്ഗ്ഗതീയ ധ്രുവതീകേരണല
പതനിടനടഭാല  നൂറഭാണനിടന്റെ  മദവതനിലഭാണട്ട്  രൂപടപടുതനിടയടുതതട്ട്.
ആരവസമഭാജതനിടന്റെ കനതൃതത്വതനില് ദയഭാനന സരസത്വതനി  രൂപല ടകേഭാടുത  'കഗഭാ
സലരക്ഷണ പ്രസ്ഥഭാനല' ഇവനിടടത മുസതീങ്ങളക്കുല ക്രനിസ്തവഭാനനികേളക്കുല ബ്രഭാഹ്മണര്
ഒഴനിടകേയുള്ള  തഭാഴ്ന്ന  ജഭാതനികഭാരഭായ  ഹനിന്ദുകളക്കുടമതനിരഭായനി  വലനിയ  ധ്രുവതീകേരണ
മുണഭാകനി. ഞഭാന് ഒന്നുരണട്ട് കേഭാരവങ്ങളകൂടനി പറഞട്ട് അവസഭാനനിപനികഭാല. 1966-ല്
കഗഭാവധല  നനികരഭാധനികണടമന്നഭാവശവടപടട്ട്  ഇനനിരഭാഗഭാനനിയുടട  ഭരണകേഭാലതട്ട്
വനിധഭാന് സഭയനികലകട്ട് ഹനിന്ദു സലഘടനകേള നടതനിയ മഭാര്ചട്ട് അക്രമഭാസക്തമഭാകുകേയുല
അതനിടന  കനരനിടുകേയുല  ടചയനിരന്നു.  അതനിടന  കനരനിട  സനര്ഭതനില്  അന്നട്ട്
എ.ഐ.സനി.സനി.യുടട  പ്രസനിഡന്റെഭായനിരന്ന കേഭാമരഭാജനിടന്റെ വതീടട്ട്  അഗ്നനികനിരയഭാകനി.
അന്നട്ട്  അവര്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാവനിടനയഭാണട്ട്  ആക്രമനിചടതങ്കനില്  ഇന്നട്ട്
സനി.പനി.ഐ.(എല)-ടന്റെ കകേന്ദ്രകേമ്മേനിറനി ഓഫെതീസനില് കേയറനി പഭാര്ടനി ടസക്രടറനിടയയഭാണട്ട്
ആക്രമനിചതട്ട്.  ഇന്നടത  മഭാതൃഭൂമനി  ദനിനപത്രതനില്  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനിടയകപഭാലുല
ബനി.ടജ.പനി.യുടട  കനതഭാകന്മേഭാര്  ടതറഭായനി  ഉദരനിക്കുന്നുണട്ട്.   കഗഭാവധവമഭായനി
ബനടപടട്ട് മഹഭാത്മജനികയഭാടട്ട് കചഭാദനിച കചഭാദവതനിനട്ട്,  'How can I force anyone
not to slaughter cows unless he is himself  so dispose.  It is not as if there
were  no  Hindus  in  the  Indian  Union.  There  are  Muslims,  Parsees,
Christians and other religious groups here.'  എന്നട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞ മറപടനി
വളടര  പ്രസക്തമഭാണട്ട്.  130 കകേഭാടനി  ഇനവഭാകഭാരനില്  100  കകേഭാടനികയഭാളല  വരന്ന
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ജനങ്ങള രണ്ടുകനരല തനികേചട്ട്  ഭക്ഷണല കേഴനികഭാന് ഗതനിയനിലഭാതവരഭാടണന്നഭാണട്ട്
പ്രമുഖ  സഭാമ്പതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധന്  അര്ജുന്  ടസന്ഗുപയുടട കനതൃതത്വതനിലുള്ള
പഭാര്ലടമന്റെറനി  കേമ്മേനിറനി  നടതനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ടതളനിയനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങടന
ഇനവകഭാരന് പുഴവരനിചട്ട്  കേഴനിക്കുന്ന അവസരതനില് നമ്മുടട അടുകളയനില് വടര
കേടന്നുകേയറന്ന ഫെഭാസനിസല. നഭാടള പഭാലുല പഭാലുലന്നങ്ങളുല ബതീഫല തുകേലുലന്നങ്ങളുല
പൂര്ണ്ണമഭായനി നനികരഭാധനിചതനിനുകശഷല വനികദശങ്ങളനില് നനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ടചയ്യഭാനുല
ഇവനിടട  കനരടത  പരഭാമര്ശനിചതുകപഭാടല,  വന്കേനിട  കുതകേകേളകട്ട്  അതനിടന്റെ
വവഭാപഭാരല കുതകേവല്കരനികഭാനുല ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാടള ടലതര് ടചരനിപനിടുന്നവടന്റെ
കേഭാല് ടവടഭാനുല ഇവര് മടനികനില.   ഇവകരഭാടട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്, കേറവ വറനിയ
കഗഭാമഭാതഭാകടള സലരക്ഷനികഭാന്  'Old  age Cow  Homes'  ഉണഭാകണടമന്നഭാണട്ട്.
'The  King'  എന്ന  സനിനനിമയകേതട്ട്  മമ്മൂടനി  പറയുന്ന  ഒര  ഡയകലഭാഗുകൂടനി
പറഞട്ട് ഞഭാന് അവസഭാനനിപനികഭാല.  'ഇനവന് ഭരണ സര്വ്വതീസട്ട്-  ആ പദവനിയുടട
അര്ത്ഥല  അറനിയുകമഭാ;  അതറനിയണടമങ്കനില്  ഇനവ  എനഭാടണന്നട്ട്  അറനിയണല.
അക്ഷരങ്ങള  അചടനിചകൂടനിയ  പുസ്തകേതഭാളുകേളനില്  നനിന്നട്ട്  പഠനിച  ഇനവയല;
അനുഭവങ്ങളുടട ഇനവ.  കൂടനിടകഭാടുപ്പുകേഭാരടടയുല കവശവകേളുടടയുല കതഭാടനികേളുടടയുല
കുഷ്ഠകരഭാഗനികേളുടടയുല  ഇനവ,  ഗുഡ്കേ വലനിചവലനിചട്ട്   കചഭാര  തുപ്പുന്നവടന്റെ ഇനവ,
വളര്ത്തുനഭായളകട്ട്  ടകേഭാടുക്കുന്ന  കബബനി  ഫഡനില്  ടകേഭാഴപനിടന്റെ  അളവട്ട്
കൂടനികപഭായതനിനട്ട് ഭര്തഭാവനിടന ശഭാസനിചട്ട് അതഭാഴപടനിണനികനിടുന്ന ടകേഭാചമ്മേമഭാരടട
ഇനവയല   മറനിചട്ട്,  മകളകട്ട്  ഒര  കനരല  വയറനനിറചട്ട്  വഭാരനിയുണ്ണഭാന്  വകേകതടനി
സത്വനല  ഗര്ഭപഭാത്രല  വനില്ക്കുന്ന  അമ്മേമഭാരടട  ഇനവയഭാണട്ട്;  കൃകഷ്ണടടനകപഭാടലയുള്ള
പഭാവല മനുഷവരടട തവഭാഗങ്ങളുടടയുല ടനഭാമ്പരങ്ങളുടടയുല ഇനവ.  ആ ഇനവടയന്ന
മഹഭാരഭാജവതനിടന്റെ ആത്മഭാവട്ട് ടതഭാടറനിയഭാനുള്ള ടസന്സുണഭാകേണല,  ടസന്സനിബനിലനിറനി
യുണഭാകേണല,  ടസന്സനിറനിവനിറനിയുണഭാകേണല.'  ഇവര്കട്ട്  അതുണഭാകേണടമന്നഭാണട്ട്
എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

മനി  .   സതീകര്  :    .......പ്ലതീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്........     .....പ്ലതീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്............

ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫെട്ട്: സര്, ഹവകേനിടട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. ശഭാഖയനില്കപഭായനി

കേസര്ത്തുകേഴനിഞട്ട് തനിരനിചവരകമ്പഭാള ടപകറഭാടയുല ബതീഫല കേഴനികഭാന് സലഘനികേള

വന്നഭാല്  അതട്ട്  ടകേഭാടുകഭാന്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന്  കകേരളതനിടല

മുഖവമനനിയഭായനിരനിക്കുന്നനിടകതഭാളല  കേഭാലല  കേഴനിയുടമന്നട്ട്  ഓര്മ്മേനിപനിചടകേഭാണട്ട്

ജനവനിരദമഭായ  ഈ  വനിജഭാപനല  പനിന്വലനികഭാനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനികണ

ടമന്ന പ്രകമയടത ഞഭാന് അനുകൂലനിക്കുന്നു.
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ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  സര്,  ഞഭാന്  ഈ  പ്രകമയടത
പനിന്തുണയകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണല  'കകേരളല'  എന്ന  സലസ്ഥഭാനല  ഇവനിടട
മഭാതൃകേയഭാകുകേയഭാണട്ട്.  സലഘട്ട്  പരനിവഭാറനിടന്റെ  അജണകേളടകതനിടര
ശബ്ദമുയര്തഭാന്  ആനഭാപ്രകദശുല  ടതലുങ്കഭാനയുല  തമനിഴഭാടുടമലഭാല  യജമഭാനടന്റെ
മുമ്പനില്  മുട്ടുമടകനി  നടുകുനനിചനനില്ക്കുകമ്പഭാള  കകേരളതനിടന്റെ  മുഖവമനനി
ഇതരതനിടലഭാര  പ്രകമയവമഭായനി  നനിയമസഭ  വനിളനിചകചര്തട്ട്  നമുടകലഭാവര്ക്കുല
ഒരമനിചനിരന്നട്ട് ചര്ച ടചയ്യഭാന് അവസരമുണഭാകനിതന്നതനിനട്ട് അകദ്ദേഹടത ഞഭാന്
അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.    ഈ നനികരഭാധനങ്ങടള നഭാല  ഗഇരവല കുറചട്ട്  കേഭാണരതട്ട്.
ഇവനിടട കനഭാട്ടു നനികരഭാധനിചകപഭാള ഇതുകപഭാടലഭാര പ്രകമയല പഭാസ്സഭാകനി പ്രതനികഷധല
അറനിയനിച.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല സലബനനിചട്ട്  ഇനവയനില് മറ്റുള്ളവര് പറഞതനില്
നനിന്നട്ട്  വവതവസ്തമഭായനി  ഞഭാന്  ചനിനനിക്കുകേയഭാണട്ട്;  അങ്ങടന  ചനിനനികണടമന്നട്ട്
ഞഭാന്  എലഭാവകരഭാടുല  അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണല  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല
എന്നുപറയുന്നതട്ട്  ഒര  സഭാമ്പതനികേ  പരനിഷ്കരണമഭാടണന്നുല  ഹസനനികേടര
രക്ഷനികഭാന്  തതീവ്രവഭാദതനിടനതനിടരയുള്ള  നതീകമഭാടണന്നുല  പ്രചരനിപനിചതനിനു
കശഷല   ഇന്നുല  നമ്മുടട  അതനിര്തനികേളനില്  അകനകേല  ഹസനനികേര്  മരനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ആകേഭാശത്തുകൂടനി  പറന്നുകപഭായ  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  നവഭാസട്ട്
ടഷരതീഫെനിടന്റെ വതീടനില് കേലവഭാണതനിനട്ട്  ചഭാടനിയനിറങ്ങനിയനിട്ടുല  'ഭയ്യഭാ  ഭയ്യഭാ റനികലഷന്'
ടകേഭാണട്ട്  ഒര പ്രകയഭാജനവല നമുക്കുണഭായനില. നമ്മുടട കസനയനിടല ധതീര ജവഭാന്മേഭാര്
മരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നു.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല  ഒര പരതീക്ഷണമഭാടണന്നട്ട്  എലഭാവരല
മനസ്സനിലഭാകണല.  പഭാവടപടവടരയുല  പണകഭാടരയുല  പടനികേജഭാതനികഭാടരയുല
ആദനിവഭാസനികേടളയുല  ക്രനിസ്തവഭാനനിടയയുല  മുസതീമനിടനയുല  ഹനിന്ദുവനിടനയുടമലഭാല
ഒരകപഭാടല ബഭാധനിക്കുന്ന ഒര വനിഷയല ഇനവയുടട മുന്നനില് അവതരനിപനിച.  ഇവനിടട
ശര്മ്മേഭാജനി  പറഞതുകപഭാടല,  നഭാസനികേള  തുടങ്ങനിവച  കനഭാട്ടുനനികരഭാധന
പ്രസ്തഭാവനയപ്പുറല  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനിചടകേഭാണട്ട്  പരതീക്ഷണല  നടതനിയകപഭാള
അതനികനഭാടട്ട്  പ്രതനികേരനിചതട്ട്  വളടര  കുറചട്ട്  സലസ്ഥഭാനങ്ങള  മഭാത്രമഭാണട്ട്.
കകേരളതനില്  ഇടതു-വലതു  വവതവഭാസമനിലഭാടത  അതനികനഭാടട്ട്  പ്രതനികഷധനിച.
എല്.ഡനി.എഫെനിടന്റെ  കനതൃതത്വതനില്  വലനിയ  മനുഷവചങ്ങലയുണഭാകനി.  അതനിടന്റെ
ഫെലമഭായനിരനികഭാല,  അതനിടന്റെ  അസഹനിഷ്ണുതയഭായനിരനികഭാല  ഇന്നടല  സനി.പനി.ഐ.
(എല)-ടന്റെ ആസ്ഥഭാനതട്ട്  മൂന്നഭാമതുല ആക്രമനിചട്ട് കേയറകേയുല ജനറല് ടസക്രടറനിടയ
തടന്ന ആക്രമനിക്കുന്ന തരതനികലകട്ട് കേഭാരവങ്ങള കപഭാകുകേയുല ടചയതട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്
ഡല്ഹനിയനില്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സനിടന്റെ  പഭാര്ടനി  ആഫെതീസനികലകട്ട്  പലതവണ
ആക്രമണമുണഭായനി.  ഇടതലഭാല  ഒരതരല  അസഹനിഷ്ണുതയഭാണട്ട്;  ഇടതഭാര
പരതീക്ഷണമഭാണട്ട്.  പലതരല കസനകേടള ഉണഭാക്കുകേ എന്നതട്ട് നഭാസനികേള ടചയനിരന്ന
കേഭാരവമഭാണട്ട്.  വലശതീയ  കേലഭാപങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്,  വലശതീയ  ഹതവയമുമ്പട്ട്,
രണഭാല  കലഭാകേമഹഭായുദതനിനുമുമ്പട്ട്  നഭാസനികേള  ജര്മ്മേനനിയനില്  ടകേഭാണ്ടുവന്ന
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഇനവയനില്  പരതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണല
'ഗുജറഭാതട്ട്'  ആവര്തനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവല  ഇതനിടന്റെ  പനിറകേനിലുടണന്നട്ട്
മനസ്സനിലഭാകഭാല.  
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കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനിചതനിടന്റെ  കപരനില്  കകേരളതനിലുല  പശനിമ  ബലഗഭാളനിലുല
ത്രനിപുരയനിലുല പ്രതനികേരണമുണഭായനി;  എന്നഭാല് തമനിഴ് നഭാടനില് പ്രതനികേരണല ഉണഭായനില.
ഈ  വനിഷയതനില്  കകേരളതനിടന്റെ  പ്രതനികഷധല  അളന്നതനിനുകശഷല  അടുത
നടപടനികേളനികലകട്ട്  കേടകഭാനുള്ള  ശമമഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷല  മുസതീല  വവക്തനിഗത
നനിയമതനികലകട്ട് കേടക്കുല.  ഞങ്ങള ഇറചനി കേഴനിക്കുന്നവരടലന്നട്ട് കഡഭാ.  എല.  ടകേ.
മുനതീര് പറഞ്ഞു. ഇതട്ട് ഇറചനിയുടട വനിഷയമല,  അടുതതഭായനി സലഘട്ട് പരനിവഭാറനിടന്റെ
അജണകേള നടപനിലഭാകഭാന്  കവണനി  ഏകേതീകൃത സനിവനില്  കകേഭാഡനില്  ഹകേവയല.
അതുകപഭാടല  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളനിലുല  നഡ്യൂനപക്ഷ  സലവരണങ്ങളനിലുടമലഭാല  കുകറകശ
ഹകേവയന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാണനിതട്ട്.  ഇടതഭാന്നുല  ചര്ച  ടചകയ്യണ  കേഭാരവമനിടലന്നട്ട്
ടകേ.  എല.  മഭാണനി  സഭാര്  തുടകതനില്  എഴകന്നറ്റുനനിന്നട്ട്  പറഞ്ഞു;  എനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശവടമന്നട്ട് മനസ്സനിലഭായനില; ഭഭാവനിടയ കേണ്ടുടകേഭാണഭായനിരനികഭാല.  മഭാണനിസഭാറനിടന്റെ
ലക്ഷവടമനഭാടണന്നട്ട് എനനികറനിയനില.  എന്നഭാല് ഒര കേഭാരവല  പറയഭാല,  ശതീമതനി
കമനകേഭാ  ഗഭാനനി  പരനിസ്ഥനിതനി  മനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള  നഭായടള  ടകേഭാല്ലുന്നതട്ട്
നനികരഭാധനിചടകേഭാണ്ടുളള  ഒര  തതീരമഭാനടമടുതനിരന്നു.  അന്നട്ട്  നഭായളകല;
സഭാരമനിടലന്നട്ട്  നഭാല  വനിചഭാരനിച.  അതനിടന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേരളതനില്  മനുഷവടന
നഭായള കേടനിചടകേഭാല്ലുന്ന അകനകേല സലഭവങ്ങളകട്ട് നഭാല സഭാക്ഷനികേളഭാകകേണനി വന്നു.
അതുടകേഭാണട്ട് ഇടതഭാന്നുല അത്ര നനിസ്സഭാരമഭായനി കേഭാണരതട്ട്.  കകേരളതനില് നനിയമസഭ
വനിളനിചകൂടനിയതട്ട്  പശുവനിടന  ടകേഭാല്ലുന്നതനിടനക്കുറനിചട്ട്  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനു
കവണനിയഭാടണന്നട്ട് പറഞട്ട്  ആരല കുറചട്ട് കേഭാണരതട്ട്.  ഇനവയനില് നടപനിലഭാകഭാന്
കപഭാകുന്ന  സലഘട്ട്  പരനിവഭാര്  അജണയനില്  വലശതീയ  ഹതവയട്ട്  തുടകല
കുറനിക്കുന്നതനിടനതനിടരയുള്ള  ഒര  പ്രതനികഷധമഭായനി  ഇതനിടന  കേഭാണണല.
ബനി.ടജ.പനി.-ടകതനിരഭായുള്ള ഒര മഹഭാസഖവടമന്നട്ട് ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല് ഇവനിടട
പറഞ്ഞു.  ബനി.ടജ.പനിടകതനിടര രഭാജവതട്ട് മകതതര വനിശത്വഭാസനികേളുടട മഹഭാസഖവല
അടനിയനരമഭായനി ഉണഭാകുകേടയന്നുള്ളതട്ട് ഭഭാരതതീയടന്റെ ആവശവമഭാണട്ട്;  അതനില് ഒര
ടതറ്റുമനില;  അകദ്ദേഹല  പറഞതട്ട്  ഞഭാന്  അലഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങടനടയഭാര
സഖവമുണഭാകേണല; ആ സഖവതനില് നഭാടമലഭാല ഉണഭാകേണല. 

നഭാല  പലകപഭാഴല  മറന്നുകപഭാകുന്ന  ചനില  കേഭാരവങ്ങളുണട്ട്.  ബനി.ടജ.പനി.  ഈ
രഭാജവതട്ട് ഹനിറട്ട് ലറടട ഭരണല അടനികചലനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നകരന്ദ്ര കമഭാദനികട്ട് ഇനവയനില്
ഉണ്ണഭാനുല  ഉറങ്ങഭാനുല  സമയമനില.  എന്നഭാല്  നമുകട്ട്  ഈ  രഭാജവതട്ട്  ഉണ്ടുല
ഉറങ്ങനിയുല  ജതീവനികച  മതനിയഭാകൂ.  ഈ  രഭാജവതട്ട്  ഉണ്ണഭാനുല  ഉറങ്ങഭാനുമുള്ള  നമ്മുടട
അവകേഭാശതനില്  ആര്ക്കുല  ഹകേകേടതഭാന്   കേഴനിയനില.  എന്നഭാല്  ഒര  കേഭാരവല
ഓര്കണല,  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  നമുകട്ട്  സത്വഭാതനവല  കനടനിതന്നു;  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
അനസല  ബുദനിശക്തനിയുമഭാണട്ട്  നമുകതട്ട്  കനടനിതന്നതട്ട്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
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അനസ്സനിടന  എതനിരഭാളനികേളകപഭാലുല  ബഹുമഭാനനിചനിരന്നു.  സത്വതന  ഭഭാരതതനില്
അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്  'കഗഭാവധല നനികരഭാധനിചകൂകട'  എന്നട്ട് കചഭാദനിച. 'ഞഭാന് മതവമഭാലസല
കേഴനിക്കുന്ന  ആളല.  പടക്ഷ,  ഈ  രഭാജവതട്ട്  മറ്റുള്ളവര്  എന്തു  ഭക്ഷണല
കേഴനികണടമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനികഭാന് എനനികട്ട് അധനികേഭാരമനില; അടതടന്റെ അനസ്സനിടന്റെ
പ്രശ്നമഭാണട്ട്' -എന്നട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞ്ഞു.  ആ അനസ്സട്ട് കേഭാണനികണടമന്നട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇനവ ഭരനിക്കുന്ന നകരന്ദ്ര കമഭാദനികയഭാടുല രഭാകജടടന്റെ പഭാര്ടനികഭാകരഭാടുടമഭാടക ഞങ്ങള
ആവശവടപടുന്നതട്ട്. ആ അനകസ്സഭാടട ടപരമഭാറണടമകന്ന ഞങ്ങള പറയുന്നുള. 

രണഭാല കലഭാകേമഹഭായുദതനിനുമുമ്പട്ട് നരഹതവ ടചയതുകപഭാലുള്ള അക്രമങ്ങള,
മൃഗകസ്നേഹമഭായനിരന്നു  അന്നടത  മുദ്രഭാവഭാകേവല.  ശര്മ്മേഭാജനി  പറഞതുകപഭാടല
കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല,  മൃഗകസ്നേഹല  ഇങ്ങടനയുള്ള  കേഭാരവങ്ങളനില്  തുടങ്ങനിയ
ചരനിത്രമഭാണുള്ളതട്ട്;  ചരനിത്രല  ഇവനിടട  ആവര്തനികഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  രണഭാല
കലഭാകേമഹഭായുദതനിനുമുമ്പട്ട്  ജനനിചവതീണ  നരകഭഭാജനിയഭായ  രഭാക്ഷസക്കുഞനിടന്റെ
മുഖച്ഛേഭായ,   മൂന്നുടകേഭാലല  മുമ്പട്ട്  ഇനവയനില്  അധനികേഭാരതനിടലതനിയ  ബനി.ടജ.പനി.
ഗവണ്ടമന്റെനിനുടണന്നട്ട്  കതഭാന്നുടന്നങ്കനില്  അതനില്  അത്ഭുതടപടഭാനനില.  ഇതരല
അടനികചലനികലനിടനതനിടര  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധമുണഭാകേണല.  ഇനവയുടട
ടഫെഡറല് സലവനിധഭാനടത തകേര്ക്കുന്ന, ഒര സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ അധനികേഭാരതനില്
കേകയ്യറനി,  അവനിടടത  ജനങ്ങളുടട  ഭക്ഷണക്രമതനില്  കേകയ്യറനി  പഭാവടപടവടന്റെ
ആഹഭാരപഭാത്രതനില് കേയ്യനിട്ടുവഭാരന്ന ഈ ടനറനിടകേട കകേന്ദ്ര ഭരണതനിനുല അതനിടന്റെ
അധനികേഭാര  ദുര്വനിനനികയഭാഗതനിനുല  അഹങ്കഭാരതനിനുടമതനിടര  ശക്തമഭായനി
പ്രതനികഷധനിചടകേഭാണട്ട്  ഈ പ്രകമയടത ഞഭാന് പനിന്തുണയകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട്: സര്, ഞഭാന് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി അവതരനിപനിച
പ്രകമയടത  നൂറശതമഭാനവല  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ  രണ്ടുമൂന്നട്ട്
ദനിവസമഭായനി  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  കനതഭാകള  വളടര  ആത്മഭാര്ത്ഥമഭായനി
ഇങ്ങടനടയഭാര ഉതരവട്ട്  ഇടലന്നഭാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.   പശുവനിടനയുല  കേഭാളടയയുല
എനനിടന ടകേഭാന്നഭാലുല അവര്കട്ട് എതനിര്പനില. ഏതനിടന കവണടമങ്കനിലുല ടകേഭാകന്നഭാ
നനിങ്ങള പ്രകമയവമഭായനിടട്ട്  വകരണഭാ എന്നഭാണട്ട്  ഈ സഭയനിലുള്ള ഏകേ ബനി.ടജ.പനി.
അലഗമഭായ ബഹുമഭാനടപട ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  പറഞതട്ട്.  അങ്ങടനയഭാടണങ്കനില്
ഇതനിടന്റെ  ആവശവമുകണഭാ  എന്നഭാടണടന്റെ  സലശയല.  അതഭായതട്ട്  ഇങ്ങടനടയഭാര
നനിയമല  ഉണഭാകനിയനിടനിടലന്നട്ട്  പറയഭാനഭായനി  ബനി.ടജ.പനി.യുടട  കനതഭാകള  കുകറ
ദനിവസങ്ങളഭായനി  കേയ്യുല  കേഭാലുമനിടടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിടടത  ഏറവല  പ്രമുഖ
നഡ്യൂനപക്ഷമഭായ  മുസതീല  സമൂഹതനിടന്റെ  പരനിശുദ  റലസഭാന്  മഭാസതനിടന്റെ
തകലദനിവസല തടന്ന ഈ ഉതരവനിറകണടമന്നട്ട് നകരന്ദ്ര കമഭാദനികട്ട് എനഭാണട്ട്  ഇത്ര
നനിര്ബനല?  റലസഭാന് മഭാസതനില്  കനഭാമ്പുതുറയുമഭായനി  ബനടപടട്ട്  ഏറവമധനികേല
ഉപകയഭാഗനികടപടുന്നതട്ട്  മഭാലസമഭാടണന്നട്ട്  ആര്കഭാണട്ട്  അറനിയഭാതതട്ട്?  അകപഭാള
മഭാലസനനികരഭാധനല  മഭാത്രമല,  മറ്റു  പല  ലക്ഷവങ്ങളുല  അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  ഇതനിനകേത്തു
ടണന്നുളളതനില് യഭാടതഭാര സലശയവല കവണ.  
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ഒര കേഭാരവല കൂടനി പറയടട,  ഇവനിടട ബഹുമഭാനടപട ടകേ.  എല.  മഭാണനി ഇന്നട്ട്

ക്രമപ്രശ്നല  ഉന്നയനിച.  ഞഭാന്  ഈ  സഭയനില്  ഒര  സലശയല  ഉന്നയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുടട കപഭാകട്ട് എകങ്ങഭാടഭാണട്ട്? അടുത പഭാര്ലടമന്റെട്ട് ടതരടഞടുപനിനു

കശഷല  പ്രസനിഡന്ഷവല്  ഭരണമുണഭാകനിടകഭാണട്ട്  ഇനവഭാ  രഭാജവടത  മുഴവന്

കേഭാല്കതീഴനിലഭാകഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ  നതീകല  നടത്തുകേയഭാണട്ട്  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി

എന്നഭാണട്ട് എടന്റെ വനിശത്വഭാസല.  മഭാത്രമല, ബഹുമഭാനടപട ടകേ. എല. മഭാണനികട്ട് ഇന്നട്ട്

സഭയനില്  എഴകന്നറ്റുനനിന്നട്ട്  സലസഭാരനികഭാന്  സഭാധനിച.  നമുകട്ട്  ഈ  സഭയനില്

ഇരനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  എന്നഭാല്  അടുത  പഭാര്ലടമന്റെറനി  ടതരടഞടുപനിനുകശഷല

ഇനവഭാരഭാജവതട്ട്  പ്രസനിഡന്ഷവല്  ഭരണമുണഭാകനിടകഭാണട്ട്  ഇനവയനിടല

നനിയമസഭകേടളകപഭാലുല  കനഭാക്കുകുതനിയഭാകനി  മനിണഭാന് കേഴനിയഭാത നനിലയനികലകട്ട്

ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  സഭാധവത  ഒഴനിവഭാകഭാന്  എന്തുടചയ്യഭാന്  കേഴനിയുടമന്നതനിടനപറനി

ചര്ച ടചയ്യണടമന്ന അഭനിപ്രഭായമഭാണട്ട് എനനിക്കുള്ളതട്ട്. നമ്മേടളഭാടക ഈ കേഭാരവങ്ങള

ചര്ച ടചയട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിനനിടയനില് എനഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്? നകരന്ദ്ര കമഭാദനി

സര്കഭാരനിടന്റെ  കകേഭാര്പകററട്ട്  തഭാലരവങ്ങള,  ഭരണപരഭാജയല  ഇടതഭാടക

ആരമറനിയഭാടത  സലരക്ഷനികടപടുകേയകല?  നമുകട്ട്  ഇടതഭാടക  കചഭാദവല  ടചയ്യഭാന്

പറ്റുന്നുകണഭാ?  ഇടതഭാടക  കചഭാദവല  ടചയ്യഭാനുള്ള  അവസരലകപഭാലുല  നല്കേഭാടത

നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഭരണവമഭായനി മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  നഭാല ഒര വശതട്ട് ഇതരല

കേഭാരവങ്ങള  ചര്ച  ടചയ്യുന്നു;  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഭരണവമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭാകുകേയുല

ടചയ്യുന്നു. ഇന്നട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി അവതരനിപനിച കേണകട്ട് ഞഭാന്  ശദനിച.

നമ്മുടട  രഭാജവല  46  കകേഭാടനി  ലനിറര്  പഭാലഭാണട്ട്  ഒര  ദനിവസല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

അതഭായതട്ട് ഒര ദനിവസടത ഉല്പഭാദനതനിടന്റെ മൂലവല  1840  കകേഭാടനിയഭാണട്ട്.  അതട്ട്

ഇലഭാതഭാകഭാന്  ശമനിക്കുകേടയന്നട്ട്  പറഞഭാല്  നമ്മുടട  രഭാജവടത  കേര്ഷകേടന്റെ

നനിലടയനഭാണട്ട്?  ഞഭാന്  ഒര  ടചറനിയ  കേഭാരവല  കൂടനി  സൂചനിപനികഭാല.  അധനികേ

സമയടമഭാന്നുല എടുക്കുന്നനില.

മനി  .   സതീകര്:  അങ്ങയുടട സമയതനിടന്റെ ഇരടനി കേഴനിഞ്ഞു.  പ്ലതീസട്ട്....

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  അങ്ങട്ട്  മറ്റുപലര്ക്കുല  സമയല

ടകേഭാടുതതുടകേഭാണട്ട്  എനനിക്കുല  നല്കേണടമന്ന  അകപക്ഷടയഭാന്നുല  ഞഭാന്

സമര്പനിക്കുന്നനില.   അങ്ങടന ചതീപഭാകേഭാന് ഞഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. പടക്ഷ മറ്റുള്ളവര്

എങ്ങടനയഭാടണന്നട്ട് അങ്ങട്ട് ഓര്കണല.

മനി  .   സതീകര്:  അങ്ങട്ട് അതനിനുകവണനി സമയല കേളകയണ.
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ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  മഭാലസ  വനിപണനിയനില്  സഹകേരണ
അടനിസ്ഥഭാനതനിലുള്ള സലരലഭങ്ങള സ്ഥഭാപനിചട്ട് ഈ കമഖലയനില് ടതഭാഴനിടലടുക്കുന്നവടര
സലരക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഈ സഭാഹചരവതനില് ടചയ്യഭാവന്ന ടചറത്തുനനില്ടപന്നഭാണട്ട്
എനനികട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനികയഭാടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  നവതീന അറവശഭാലകേള,
പഭാകകജനിലഗട്ട്,  ശതീതതീകേരണ  സലവനിധഭാനങ്ങള  എന്നനിവയള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയുല  ഇവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലനവല  ഈ  കമഖലയനില്
ടതഭാഴനിടലടുക്കുന്നവര്കട്ട്  നല്കേഭാനുളള  പദതനി  തയ്യഭാറഭാകഭാന്  കകേരള  സര്കഭാര്
തയ്യഭാറഭാകേണടമന്നഭാണട്ട് എടന്റെ അഭവര്ത്ഥന. കലഭാകേത്തുള്ള സര്വ്വ ചരഭാചരങ്ങടളയുല
സൃഷ്ടനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  മനുഷവടന  സൃഷ്ടനിചടതന്നഭാണട്ട്  എലഭാ  മതങ്ങളുടടയുല
(ക്രനിസ്തവന്,  ഹനിന്ദു,  മുസതീല)  വനിശത്വഭാസല.  കലഭാകേത്തുള്ള  സര്വ്വ  ചരഭാചരങ്ങടളയുല
മനുഷവനുകവണനി സൃഷ്ടനിചതഭാടണന്നഭാണട്ട്  പരനിശുദ ഖുറഭാനുല വനിശുദ ഹബബനിളുല
ഹഹനവ  സലസഭാരവല  പറയുന്നതട്ട്.  അകപഭാള  പശു,  ആടട്ട്,  കപഭാതട്ട്,  ഒടകേല
മുതലഭായവടയഭാടക  നമുകട്ട്  ഭക്ഷനികഭാനുള്ളതഭാണട്ട്.   അതനിടന  തകേര്കഭാന്  ആരട്ട്
ശമനിചഭാലുല കൂട്ടുനനില്കഭാന് പഭാടനിടലന്നുമഭാത്രല സൂചനിപനിക്കുന്നു.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി അവതരനിപനിച
പ്രകമയടത  പൂര്ണ്ണമഭായുല  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാടണന്നട്ട്  മഭാത്രമല  അതട്ട്  കകേരള
സമൂഹതനിനുല  ഇനവന്  സമൂഹതനിനുല  ഒര  സകനശമഭായനി  ഉയര്ന്നുവരഭാന്  ഈ
സഭഭാസകമ്മേളനവല  ചര്ചയുല  ഉപകേരനിക്കുടമന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
1960-ടല  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത തടയല് നനിയമല  ഉദരനിചടകേഭാണട്ട്  കമയട്ട്  23-നട്ട്
കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പുറടപടുവനിച  വനിജഭാപനമഭാണട്ട്  ഇവനിടട  ഇതരതനിടലഭാര
ചര്ചയട്ട് വഴനിടയഭാരകനിയതട്ട്.  ആ വനിജഭാപനല നനിയമപരമഭായുല  സഭാലസഭാരനികേമഭായുല
സഭാമ്പതനികേമഭായുല നമ്മുടട രഭാജവടത ജനങ്ങകളഭാടട്ട് ടചയ്യുടന്നഭാര അനതീതനിയഭാണട്ട്.
പനിന്നതീടട്ട്  ആ  നനിയമതനില്  ചനില  കഭദഗതനികേള  വരതനിടയങ്കനിലുല,  പ്രകതവകേനിചട്ട്
2001-ല്  വരതനിയ  കഭദഗതനിയനിലുല  ഭക്ഷണതനിനഭായനി  മൃഗങ്ങടള  ടകേഭാല്ലുന്നതട്ട്
തടഞനിരന്നനില.  അതനിനട്ട്  ടപഭാതു  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുന്ന  സമതീപനമഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചതട്ട്.  ഇനവന്  ജനതയനിടയനില്  മത  ധ്രുവതീകേരണല  സൃഷ്ടനിടചടുകഭാനുല
ധ്രുവതീകേരണടത  വര്ഗ്ഗതീയ  കേലഭാപമഭായനി  വളര്തനി  വനികേസനിപനിടചടുതട്ട്
രഭാജവതനിടന്റെ അഖണ്ഡതയുല ഐകേവവല മതനനിരകപക്ഷതയുല തകേര്ത്തുടകേഭാണ്ടുള്ള
ഫെഭാസനിസട്ട്  ഭതീകേര ഭരണല സ്ഥഭാപനിടചടുകഭാനുമുള്ള നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഹതീനമഭായ  നതീകതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ഇതരതനിടലഭാര  വനിജഭാപനല
പുറടപടുവനിചതട്ട്.  ഇനവന് ഭരണഘടന നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഘടതനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ
സഭയനില്  ഏടറ  ചര്ചകേളക്കുല  വനിവഭാദങ്ങളക്കുല  വഴനിവച  വനിഷയമഭാണട്ട്
കഗഭാവധ  നനികരഭാധനല.  Constituent  Assembly-യനില്  നനിരവധനി  അലഗങ്ങള
മഇലനികേഭാവകേഭാശതനില് കഗഭാവധ നനികരഭാധനല ഉളടപടുതണടമന്നട്ട്  വഭാദനിചകപഭാള
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അകത  Constituent  Assembly-യനിടല  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല  വരന്ന  അലഗങ്ങള  ആ
നനിലപഭാടനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിചനില.  മഇലനികേഭാവകേഭാശല മനുഷവനുള്ളതഭാണട്ട്.  ഭരണഘടനയുടട
മകതതരതത്വ സത്വഭഭാവല ഉയര്തനിപനിടനികണടമന്ന വഭാദല കൂടുതല് ശക്തമഭായനി വന്നു.
അതനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനതനില് മഇലനികേവഭാദ അവകേഭാശങ്ങള ശക്തനിടപട്ടു വന്നകപഭാള
കഗഭാവധ നനികരഭാധനല മഇലനികേഭാവകേഭാശ വകുപനില്നനിന്നുല പൂര്ണ്ണമഭായുല ഒഴനിവഭാകടപട്ടു.
അങ്ങടനയഭാണട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  ചനില  കേഭാരവങ്ങളുല  കൂടനികചര്തതട്ട്.  ഭരണഘടനയനിടല
ഈ വവവസ്ഥടയ മതപരമഭായ പനിഴവഭായനി  മഭാറഭാന് പനിന്നതീടട്ട്  ചനിലര്  ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.
1958-ല്  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാടകേ  ഖുഹറഷനി  എന്നയഭാള
കഗഭാവധ  നനികരഭാധനല  നടപഭാകണടമന്നഭാവശവടപടട്ട്  കകേസട്ട്  ഫെയല്  ടചയ്തു.  ആ
കകേസനിടനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനടപട ടകേ. എല. മഭാണനി ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല
1960-ല് Prevention of Cruelty to Animals എന്ന നനിയമല പഭാസ്സഭാകനിയതട്ട്. ആ
നനിയമല   മൃഗങ്ങളടകതനിരഭായനിട്ടുള്ള ക്രൂരത തടയല് നനിയമമഭാടണന്നട്ട് വവക്തമഭാണട്ട്.
അതനിടല  38-ാം  വകുപനിടന  ദുര്വവഭാഖവഭാനല  ടചയ്തുടകേഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി
വകുപട്ട്  കമയട്ട്  23-നട്ട്  വനിജഭാപനല  പുറടപടുവനിച.   ഇതരടമഭാര  വനിജഭാപനല
പുറടപടുവനികഭാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.  കേഭാരണല  ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  വകുപനില്ടപടുന്നതല.   സലസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുള്ള  അവകേഭാശങ്ങളുല
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുള്ള  അവകേഭാശങ്ങളുല  പ്രകതവകേമഭായനി  തടന്ന  വനിഭജനികടപടനിട്ടുണട്ട്.
കേന്നുകേഭാലനികേടള  സലബനനിചല  അവയുടട  കേശഭാപട്ട്  സലബനനിചമുളള  കേഭാരവങ്ങള
നനിയമസഭകേളുടട  അധനികേഭാര  പരനിധനികകേതട്ട്  ഉളടപടുന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടതഭാനുള്ള അധനികേഭാരല നനിയമസഭകേളക്കുല സലസ്ഥഭാനങ്ങള
ക്കുമുളളതഭാണട്ട്. ഇനവയനിടല ഒടനവധനി സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില് കഗഭാവധ നനികരഭാധനമനില.
ചനില സലസ്ഥഭാനങ്ങള കഗഭാവധ നനികരഭാധന നനിയമല  പഭാസ്സഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  വവതവസ്ത
ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  അധനിവസനിക്കുന്ന  രഭാജവമഭാണട്ട്  ഇനവ.  വവതവസ്തമഭായ
കവഷവനിധഭാനങ്ങള, അനുഷ്ഠഭാനങ്ങള, ആചഭാരങ്ങള, ഭഭാഷകേള, മതങ്ങള ഇടതലഭാല
ടകേട്ടുപനിണഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതഭാണട്ട്  ഇനവന്  സമൂഹല.  അതരടമഭാര  രഭാഷ്ട്രതനില്
ജനങ്ങളുടട  പ്രശ്നങ്ങടള  അടനിസ്ഥഭാനടപടുതനി,  ജനതഭാല്പരവ  പ്രശ്നങ്ങളകട്ട്
മുന്ഗണന നല്കേനിടകഭാണ്ടുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭാകകേണനിയനിരന്നതട്ട്.
എന്നഭാല്  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇങ്ങടനടയഭാര  വനിജഭാപനല  ഇകപഭാള
പുറടപടുവനിചതട്ട്  ഏതനിടന  അടനിസ്ഥഭാനടപടുതനിയഭാണട്ട്;  എനനിനുകവണനിയഭാണട്ട്;
എനട്ട്  സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ  വനിഷയമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇനവയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്?
ഇനവയനില്  ഉതര്പ്രകദശട്ട്,  ഉതരഭാഖണ്ഡട്ട്  എന്നതീ സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില് ഈയടുത
സമയതട്ട് നടന്ന ടതരടഞടുപനില് ബനി.ടജ.പനി.-കട്ട് മുന്ഗണന ലഭനിച.  ഇനവയനിടല
ചനില  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  അവര്  മണനി  പവറല  മസനില്  പവറല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
അധനികേഭാരല പനിടനിടചടുത്തു.  മണനിപ്പൂരനിലുല കഗഭാവയനിലുല ബനി.ടജ.പനി. എങ്ങടനയഭാണട്ട്
അധനികേഭാരതനില് വന്നതട്ട്?   മണനി പവറല മസനില് പവറല ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അധനികേഭാരല
പനിടനിച.  ഇനവന് പഭാര്ലടമന്റെനില് ഇകപഭാള ഭൂരനിപക്ഷമുണട്ട്.  ഇനവയനില് ഉടന്തടന്ന
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രഭാഷ്ട്രപതനി ടതരടഞടുപട്ട് വരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതരടമഭാര സഭാഹചരവതനില്
ഇനവഭാരഭാജവതട്ട്  തതീവ്രമഭായ  ഭതീകേരത  സൃഷ്ടനിടചടുകഭാനുള്ള  നടപടനിയുടട  ഭഭാഗമഭായ
അധനികേഭാരതനിടന്റെ  അഹനയുല  ധഭാര്ഷ്ടവവമഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടന്റെ  അജണ.
ഇതട്ട്  ഇനവയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി
ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇകപഭാള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുടറകഭാലമഭായനി  ഇനവയനിടല
സ്ഥനിതനിഗതനികേള  പരനികശഭാധനിചഭാല്  അതട്ട്  മനസ്സനിലഭാകുല.  മൃഗങ്ങടള  ടകേഭാണ്ടു
വരന്നതനിടന്റെ കപരനിലുല ബതീഫെട്ട്  പഭാകേല ടചയ്തുടവന്നതനിടന്റെ കപരനിലുല കഗഭാ  മഭാലസല
ഭക്ഷനിചടവന്നതനിടന്റെ  കപരനിലുല  ഇനവയനിടല  പല  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുല
നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുകനടര ധഭാരഭാളല അക്രമങ്ങളുണഭായനി.  ഇനവയനില്  ബനി.ടജ.പനി.-
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  മുന്കേടയ്യടുത്തുട്ട്  ആസൂത്രനിതമഭായനി  കഗഭാ  സലരക്ഷണ  കസനയുല
ഹനിന്ദു  കസനയുല  ഉണഭാകനി.  ഇനവയനിടല  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുല  കഗഭാസലരക്ഷണ
കസനയുടട  കപരനില്  നനിയമല  കേയ്യനിടലടുതട്ട്  അഴനിഞഭാടുകേയകല;  എത്ര
ഭതീകേരമഭാണനിതട്ട്?  

11.00 AM]

ഇനവയുടട  മുഖല  എത്ര  വനികൃതമഭാടണന്നട്ട്  ചനില  അലഗങ്ങള  ഇവനിടട
ചൂണനികഭാണനിച.  ഇനവന്  പ്രധഭാനമനനിയുല  ഇനവ  ഭരനിക്കുന്ന  ബനി.ടജ.പനി.-യുല
അറനിയഭാടത  ഇന്നടല  ഡല്ഹനിയനില്  സനി.പനി.ടഎ.(എല)-ടന്റെ  കകേന്ദ്രകേമ്മേനിറനി
ഓഫെതീസനിനുല  ജനറല്  ടസക്രടറനിക്കുല  കനടര  ആക്രമണമുണഭാകുമഭായനിരകന്നഭാ?
ഇവനിടട  പലരല  ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല,  കകേരളതനിടന്റെ  ബഹുമഭാനവനഭായ
മുഖവമനനിയുടട  തലടയടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഒര കകേഭാടനി രൂപ വഭാഗഭാനല ടചയതനിടനതനിടര
ഇനവന്  പ്രധഭാനമനനി  പ്രതനികേരനികചഭാ?  അതട്ട്  ഇവനിടടത  എലഭാ  വഭാര്തഭാ
മഭാധവമങ്ങളനിലുല ടടലനിവനിഷന് ചഭാനലുകേളനിലുല പ്രതവക്ഷടപട്ടു. ഇനവന് പ്രധഭാനമനനികട്ട്
ചുമതലയനികല?   അകദ്ദേഹല ഇഇ രഭാജവതനിടന്റെ  പ്രധഭാനമനനിയകല?  എന്തുടകേഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹല  പ്രതനികേരനിചനില.   രഭാജവതട്ട്  നടപനിലഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഫെഭാസനിസട്ട്
അജണയുടട  വവതവസ്ത  രൂപഭഭാവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇനവയുടട  പല  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുല
അരകങ്ങറനിടകഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട് ഇനവയനില് നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങടള
ആക്രമനിചട്ട്  കേതീഴട്ട് ടപടുത്തുന്നതുല  ദളനിതട്ട്  ജനവനിഭഭാഗങ്ങടള  ഭയടപടുതനി
അടനിമകേളഭാക്കുന്നതുല  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങടള  അടനിമകേടളകപഭാടല
ജതീവനിപനിക്കുന്നതുല.  അതനിനുകവണനിയുള്ള  സമ്പന്ന  സുവര്ണ്ണഭാധനിപതവതനിടന്റെ
കമല്കേയ്യഭാണട്ട്  ഇവനിടട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  സലഘട്ട്  പരനിവഭാര്   നടപനിലഭാകനി
ടകഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  രഭാജവതട്ട്  കേലഭാപമുണഭാകനി   നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങടള  കനരനിടട്ട്
ആക്രമനികഭാന് കേഴനിയഭാടത വന്നകപഭാള മറ്റുതരതനില് അവടര ആക്രമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നതീകമഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഇനവയനിടല  കേഭാര്ഷനികേ  വരമഭാനതനിടന്റെ  25.6
ശതമഭാനവല  കേന്നുകേഭാലനി  വളര്തലനില്  നനിന്നുമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  പഭാലുല
പഭാലുല്പന്നങ്ങളുല  മഭാലസവല  ഇഇ  വവഭാപഭാരതനിലുളടപടതഭാണട്ട്.  രഭാജവതട്ട്
നനിലവനിലുള്ള കേന്നുകേഭാലനി  സമ്പതട്ട് അന്പതനിരണട്ട്  കകേഭാടനിയഭാണട്ട്.  പശു,  എരമ,
ആടട്ട്,  ടചമ്മേരനിയഭാടട്ട്,  ഒടകേല,  കേഭാള,  കപഭാതട്ട്,  പന്നനി  എന്നനിവടയലഭാല  കേന്നുകേഭാലനി
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വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന്നതഭാണട്ട്.  ആടകേ  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  മുപതനിടയടട്ട്  ശതമഭാനല
പശുവല കേഭാളയുമഭാണട്ട്.  52 കകേഭാടനി കേന്നുകേഭാലനികേളനില് 12-14 കകേഭാടനി കേന്നുകേഭാലനികേടള
മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേറവയഭായനി  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നതട്ട്.  രഭാജവടത  20  കകേഭാടനികയഭാളല
ജനങ്ങള,  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  8 ശതമഭാനല  കേന്നുകേഭാലനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്.  ഒര
വര്ഷല  ഏകേകദശല  50  ലക്ഷല  ടണ് ഇറചനി  ഇനവയനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നു.
ഇറചനി  ഉലഭാദനതനില്  കലഭാകേതനില്  എടഭാല  സ്ഥഭാനമഭാണട്ട്  ഇനവയള്ളതട്ട്.
മഭാലസകയറ്റുമതനിയനില്  ബ്രസതീലനിടന  പനിന്തള്ളനി  ഇനവ  ഇകപഭാള  ഒന്നഭാല
സ്ഥഭാനകതയട്ട്  വന്നു.  രഭാജവടത  മഭാലസ  വനിപണനിയനില്നനിന്നുല  ഏകേകദശല  ഒര
ലക്ഷല  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വരമഭാനമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  കേഭാലനിചനയനിടലങ്കനില്
മഭാലസവനിപണനി  ഉണഭാകുകമഭാ?  ഒര  സലസ്ഥഭാനത്തുനനിന്നുല  കേഭാലനികേടള  മറട്ട്
സലസ്ഥഭാനങ്ങളനികലയട്ട് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാടത കേഭാലനിചനയുല കേഭാലനി അറവകേളുമുണഭാകുകമഭാ?
കേഴനിഞ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷല  21,316  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വരമഭാനല  ഇറചനി
കേയറ്റുമതനിയനിലൂടട  ഇനവയട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേടന്റെ  ഒന്നഭാമടത  ആസ്തനി
ടടകേവശഭൂമനിയുല  രണഭാമകതതട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  നനികക്ഷപവല  മൂന്നഭാമകതതട്ട്  കേന്നുകേഭാലനി
നനികക്ഷപവമഭാണട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  കേറവ  3  മുതല്  10  വര്ഷല  വടരയഭാണട്ട്,
എന്നഭാല്  അവയുടട  ആയുസ്സട്ട്   25  വര്ഷമഭാണട്ട്.  കേറവ  കേഴനിഞ്ഞുള്ള  പതനിനഞട്ട്
വര്ഷല ഇഇ പശുകടള  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാകലഭാ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പഭാര്ടനികയഭാ
കപഭാറ്റുകമഭാ?   കേറവയനിലഭാത  പശുകടള  എന്തുടചയ്യഭാനഭാണട്ട്?  ഇഇ  രഭാജവതട്ട്
കൂടുതലുല  മഭാലസഭാഹഭാരല കേഴനിക്കുന്ന ജനങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്. ഏറവല നല കപ്രഭാടതീനുള്ളതട്ട്
മഭാലസഭാഹഭാരതനിലഭാണട്ട്.  ബതീഫെനിലഭാണട്ട്  ഏറവല  കൂടുതല്  കപ്രഭാടതീനുള്ളതട്ട്.
ബനി.ടജ.പനി.-യനികലഭാ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കലഭാ  മഭാലസല  കേഴനികഭാതവരകണഭാ?
നലവണ്ണല  അടനിചട്ട്  പൂസ്സഭായനി  രഭാജവതട്ട്  കേലഭാപമുണഭാകഭാന്  എന്തുല  വനിളനിച
പറയുകേയുല  അതനിനട്ട്  കപ്രരനിപനിക്കുകേയുല  ടചയ്യുന്ന  വൃതനിടകേട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.,
സലഘട്ട്  പരനിവഭാറനിടന്റെ  രഭാഷ്ട്രതീയല  ഇഇ  നഭാടനിടന  നശനിപനികഭാനുള്ളതഭാണട്ട്,  ഇഇ
രഭാജവതനിടന്റെ ഭഭാവനി തകേര്കഭാനുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇടതഭാര ഫെഭാസനിസട്ട് മകനഭാഭഭാവതനിടന്റെ
പ്രവര്തനതനിനട്ട്  തുടകമഭാണട്ട്.  എലഭാവരല  കചര്ന്നട്ട്  ഇഇ  ഫെഭാസനിസട്ട്  നതീകടത
ടചറത്തുകതഭാല്പനികണല.  രഭാജവടത  മകതതര  ശക്തനികേളുല  ജനഭാധനിപതവ
ശക്തനികേളുല   കയഭാജനിക്കുന്നതട്ട്  കേണട്ട്  ഭയടപടനിടട്ട്  കേഭാരവമനില.   നനിങ്ങളുടട  കൃതവല
രഭാജവടത  നശനിപനികഭാനുല  ഞങ്ങളുടട  കൃതവല  രഭാജവടത  നന്നഭാകഭാനുല
രഭാജവതനിടന്റെ രക്ഷയകവണനിയുമഭാണട്ട്.   ഇതരതനിടലഭാര നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനല
വനിളനിചകചര്തട്ട്  ചര്ച  ടചയ്യുകമ്പഭാള  ഇനവയനിടല  ജനങ്ങള  കേഭാണടട,
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  ഇതട്ട്  മനസ്സനിലഭാകടട,  ഇതരതനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ വൃതനിടകേട  നയങ്ങളടകതനിടര  ജനങ്ങള പ്രതനികേരനികടട.  ഇഇ
വനിഷയല  ചര്ചടചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഇഇ  സഭ  വനിളനിചകചര്ത  ബഹുമഭാനവനഭായ
മുഖവമനനികയയുല  അതനിനട്ട് മുന്കേടയ്യടുതട്ട് പ്രവര്തനിച ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനികനയുല  ബഹുമഭാനടപട  സതീകകറയുല  പ്രകതവകേല  അഭനിനനനിചടകേഭാണട്ട്
ഞഭാന് ഇഇ പ്രകമയടത ഒന്നുകൂടനി  അനുകൂലനിക്കുന്നു.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ടചന്നനിതല):  സര്,   ബഹുമഭാനവനഭായ
മുഖവമനനി  ഇവനിടട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയടത  ഞഭാന്  സര്വ്വഭാത്മനഭാ  സത്വഭാഗതല
ടചയ്യുന്നു.  മുഖവമനനിയുല  സഭഭാദവക്ഷനഭായ  അങ്ങുല  ഇങ്ങടനടയഭാര  നനിയമസഭഭാ
സകമ്മേളനല  വനിളനിചകൂടഭാനുള്ള  തതീരമഭാനടമടുതതട്ട്  ഏറവല  നന്നഭായനി  എന്നഭാണട്ട്
എടന്റെ  അഭനിപ്രഭായല.  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളുടട  വനികേഭാരല  സുപ്രതീലകകേഭാടതനികയയുല
കകേന്ദ്ര  ഭരണകൂടകതയുല  അറനിയനികഭാന്  ഇതട്ട്  സഹഭായനിക്കുടമന്നട്ട്  ഞഭാന്
പൂര്ണ്ണമഭായനി വനിശത്വസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട് ഇനവടയഭാടഭാടകേ ചര്ച ടചയ്യടപടുന്ന ഒര
വനിഷയമഭാണട്ട്  നമ്മേള ഇവനിടട ചര്ച ടചയ്തുടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഭഗവത്ഗതീതയനില്
6-ാം അദവഭായതനില് 17-ാം കശഭാകേതനില്,

"യുക്തഭാഹഭാരവനിഹഭാരസവ 

യുക്തകചഷ്ടസവ  കേര്മ്മേസു"   എന്നഭാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  യുക്തമഭായ  ആഹഭാരല
കേഴനികഭാന് ആര്ക്കുല അവകേഭാശമുണന്നഭാണട്ട് ഇതനില് പറയുന്നതട്ട്. യുക്തടമന്നട്ട് ഞഭാന്
വനിചഭാരനിക്കുന്നതട്ട്  എനനികട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  ആഹഭാരമഭാണട്ട്.   അതുകപഭാടലതടന്ന
യുക്തമഭായ  കേര്മ്മേല  ടചയ്യഭാനുള്ള  അവകേഭാശവല  നമുക്കുണട്ട്.   യുക്തവല
അനുകയഭാജവവമഭായ  കേര്മ്മേല  ടചയ്യഭാനുല  യുക്തവല  അനുകയഭാജവവമഭായ  ഭക്ഷണല
കേഴനികഭാനുമുള്ള  മനുഷവടന്റെ  അവകേഭാശടത  ആര്ക്കുല  നനികഷധനികഭാന്
സഭാധനികനിടലന്നഭാണട്ട്  ഭഗവത്ഗതീത  പറയുന്നതട്ട്.  ഭഗവത്ഗതീതയനില്  വനിധനിക്കുന്ന
യുക്തഭാഹഭാരടത  നനികഷധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പുതനിയ
വനിജഭാപനല.  ഞഭാടനഭാര  സസവഭുകഭാണട്ട്.  ചഭായയുല  കേഭാപനിയുല  കപഭാലുല
കേഴനികഭാറനില.  ഞഭാന്  സസവഭുകഭായതുടകേഭാണട്ട്  മറ്റുള്ളവരല  സസവഭുകഭാകേണടമന്നട്ട്
വഭാശനിപനിടനികഭാന്  പഭാടനിലഭാതതകല?  നമ്മുടട  ഭക്ഷണല  ഏതഭാടണന്നുല  കവഷല
ഏതഭാടണന്നുല  തതീരമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്  നമ്മേളഭാണട്ട്.  ഇതനിടനതനിടരയുള്ള കേടന്നുകേയറല
ഒര പഇരടന്റെ  സത്വഭാതനവതനിനട്ട്  കനടരയുള്ള  കേടന്നഭാക്രമണമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വവക്തനി
സത്വഭാതനവടത  നനികഷധനികലഭാണട്ട്.  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്   കനഭാടട്ട്
നനികരഭാധനല  നടപഭാകനിയതുകപഭാടല  മടറഭാര  സര്ജനികല്  ടടസ്ട്രേകഭാണട്ട്  ഇഇ
വനിജഭാപനതനിലൂടട ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒറകനഭാടതനില് ഇഇ വനിജഭാപനല
നനിരപദ്രവമഭാടണന്നട്ട്  കതഭാന്നഭാല.   മൃഗങ്ങളടകതനിരഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  തടയഭാന്
1960-ല്  ടകേഭാണ്ടുവന്ന  നനിയമമഭാണനിതട്ട്.  അതനില്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
കനഭാടനിഫെനികകഷന് പുറടപടുവനിക്കുകേ മഭാത്രകമ ടചയ്തുളടവന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ
കനമല  ടമമ്പര്  ഇവനിടട  ചൂണനികഭാണനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിരപദ്രവപരമഭാടണന്നട്ട്
കതഭാന്നുടമങ്കനിലുല കമയട്ട്  23-നട്ട് പുറടപടുവനിച വനിജഭാപനല ഇനവയുടട കേഭാര്ഷനികേ-
സഭാമ്പതനികേ-ടതഭാഴനില്  കമഖലകേടളയഭാകേമഭാനല  ഗുരതരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
ഒന്നഭാടണന്നട്ട്  നമുകട്ട്  വളടര  വവക്തമഭായനി  മനസ്സനിലഭാകഭാന്  സഭാധനിക്കുല.  എടന്റെ
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ടടകേവശമുള്ളതട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇറകനിയ  കനഭാടനിഫെനികകഷനഭാണട്ട്.  ഈ
കനഭാടനിഫെനികകഷനനിടല റൂള 22, ''Restrictions on Sale of Cattle”,   ഗുരതരമഭായ
പ്രശ്നമുണഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ഇഇ വകുപഭാണട്ട്.  ഈ വകുപനിടന്റെ  (a)-ല് പറയുന്നതട്ട്, ''no
person shall bring an animal market a young animal;”  എന്നുല  (b)(iii)-ല്
പറയുന്നതട്ട്  ''stating  that  the  cattle  has  not  been  brought  to  the  market
for  sale  for  slaughter;''  എന്നുമഭാണട്ട്.  കേശഭാപനിനുകവണനി  കേന്നുകേഭാലനികേടള
മഭാര്കറനില്  ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്  പഭാടനില.  ഇതനിടന്റെ  (d)(ii)-ല്  പറയുന്നതട്ട്,  ''take  an
undertaking  that the animals are bought for agriculture purposes and not
for  slaughter;"  എന്നഭാണട്ട്.  കേന്നുകേഭാലനികേടള  ചനയനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന
കേഭാര്ഷനികേ ആവശവങ്ങളക്കുകവണനി മഭാത്രമഭാടണന്നട്ട് എഴതനിടകഭാടുകണല.  അവടയ
കേശഭാപട്ട് ടചയ്യഭാന് പഭാടനില. ഇതനിടന്റെ (d)(vi)-ല് പറയുന്നതട്ട്, ''retain such records
for a period of six months from the date of sale;'' അതഭായതട്ട് വനിറതനിനുകശഷല
6 മഭാസല റനികഭാര്ഡുകേള സൂക്ഷനികണമന്നഭാണട്ട്. ഇതനിടന്റെ (d)(i)-ല് പറയുന്നതട്ട്, ''not
sell  an  animal   for   the  purpose  of  slaughter;''  എന്നഭാണട്ട്.  വളടര
വവക്തമഭായനിതടന്ന  കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  ഒര  കനഭാടനിഫെനികകഷനഭാണട്ട്
പുറതനിറകനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  പഞസഭാരയനില്  ടപഭാതനിഞ  പഭാഷഭാണമഭാണട്ട്.
മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള  ക്രൂരതയ്ടകതനിരഭായനി  എലഭാവരല  ഒറടകടഭായനി  അണനിനനിരക്കുല,
പകക്ഷ  പരമ്പരഭാഗതമഭായുള്ള  മനുഷവടന്റെ  ജതീവനിതടടശലനി,  ആഹഭാരരതീതനി
എന്നനിവടയലഭാല  കചഭാദവല  ടചയ്യതക  നനിലയനിലഭാണട്ട് ഈ  കനഭാടനിഫെനികകഷന്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നുള്ളതഭാണട്ട് ഏറവല വലനിയ പ്രശ്നല. കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനലമൂലല
നമ്മുടട  ജനി.ഡനി.പനി.  കഗ്രഭാതട്ട്  കററട്ട്   ഒര  ശതമഭാനല  കുറഞ്ഞു.  അതുണഭാകനിയ
ആഘഭാതല  ടചറതഭായനിരന്നനില.  ഇകപഭാള  കേന്നുകേഭാലനി  നനികരഭാധനതനിനുള്ള
കനഭാടനിഫെനികകഷന് സഭാമൂഹവമഭായ വലനിയ വനിപത്തുല  സമൂഹതനില് ആഴതനിലുള്ള
മുറനിവമഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെയുല  ബനി.ടജ.പനി.-യുടടയുല
ഒര  അജണയഭാണട്ട്  ഈ  കനഭാടനിഫെനികകഷനനിലൂടട  നടപഭാകഭാനഭായനി
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെട്ട് ശമനിക്കുന്നതട്ട്. കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല ഭഭാനന് നടപടനിയഭാടണങ്കനില്
കേശഭാപട്ട്  നനിയനണല  ദുഷ്ടലഭാകകഭാടുകൂടനിയുള്ള  ഒര  ഹതീനകൃതവമഭായനി
മഭാത്രകമ  നമുകട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  യു.പനി.-യനില്  കയഭാഗനി
ആദനിതവനഭാഥട്ട്  മഭാര്ചട്ട്  19-നട്ട്  അധനികേഭാരതനില് വന്നട്ട്  മൂന്നഭാല ദനിവസല  ഒരതരവട്ട്
പുറടപടുവനിച.   അനധനികൃത  അറവശഭാലകേടളലഭാല  അടചപൂടനിടകഭാണഭായനിരന്നു
ആ  ഉതരവട്ട്.   അന്നട്ട്  യു.പനി.-യനിടല  അറവശഭാലകേള  ഒന്നഭാടകേ  അടചപൂടനി.
അതനിനട്ട്  മുന്പനനിയനില്  നനിന്നതട്ട്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  കനതൃതത്വതനിലുളള  കഗഭാ
സലരക്ഷണ കസനയഭാണട്ട്.  ബതീഫെട്ട് സഭാളുകേള ഇടനിച നനിരതടപട്ടു.  കേന്നുകേഭാലനികേടള
കേടതനിടയന്നട്ട്  ആകരഭാപനിചട്ട്  ദളനിതരഭായ ആളുകേള വവഭാപകേമഭായനി  ആക്രമനികടപട്ടു.
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പരസവമഭായനി  ദളനിതടരയുല  മഭാലസ  വവഭാപഭാരനികേടളയുല  മര്ദ്ദേനിക്കുന്ന  രലഗങ്ങള
സഭാമൂഹവ  മഭാധവമങ്ങളനില്  പ്രചരനിച.  ഇതനിനനിടയനിലഭാണട്ട്  രഭാജസ്ഥഭാനനില്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേടന പശുകടതട്ട് ആകരഭാപനിചട്ട്  തലനിടകഭാന്നതട്ട്.  കനരകത  യു.പനി.-
യനിടല  കഗഭാധ്രയനില്  ഫനിഡ്ജനില്  കഗഭാ  മഭാലസല  സൂക്ഷനിചടവന്നട്ട്  പറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട്
ഒരഭാടള അടനിച ടകേഭാല്ലുകേയുണഭായനി. ഇതനിനനിടയനിലഭാണട്ട് പശുകടള അറക്കുന്നവര്കട്ട്
വധശനിക്ഷ  നല്കുടമന്നട്ട്  ഛതതീസ്ഗഡട്ട്  മുഖവമനനി  ശതീ.  രമണ്  സനിലഗട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചതട്ട്. 2017 ഏപ്രനിലനില്  യു.പനി. സര്കഭാരനിടന്റെ ഈ ഉതരവട്ട് അലഹബഭാദട്ട്
ടടഹകകഭാടതനി  കസ ടചയ്യുകേയുണഭായനി.  എനട്ട് കേഴനികണടമന്നുല ഏതട്ട്  ഭക്ഷവവസ്തു
വനിതരണല  ടചയ്യണടമന്നുല  തതീരമഭാനനികഭാനുളള  പഇരടന്റെ  അവകേഭാശല
ജതീവനികഭാനുളള  അവകേഭാശതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാടണന്നഭാണട്ട്  അലഹബഭാദട്ട്
ടടഹകകഭാടതനിയുടട  സുപ്രധഭാന വനിധനി  പ്രഖവഭാപനതനിലൂടട  പുറത്തുവന്നതട്ട്.   കഗഭാ
രക്ഷകേടര  നനികരഭാധനികഭാതനിരനികഭാന്  ഏടതങ്കനിലുല  കേഭാരണമുകണഭാ  എന്നട്ട്
കചഭാദനിചടകേഭാണട്ട്  രഭാജസ്ഥഭാന്,  ഗുജറഭാതട്ട്,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര,  ഉതര്പ്രകദശട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ
എന്നതീ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളകട്ട്  സുപ്രതീല  കകേഭാടതനി  കനഭാടതീസട്ട്  അയയകേയുണഭായനി.
കേശഭാപനിടന  കനരനിടട്ട്  നനികരഭാധനികഭാനുളള  യു.പനി.-യുടട  പരതീക്ഷണല  പരഭാജയ
ടപടകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  വളഞവഴനിയനിലൂടട,  ഒര  കനഭാടനിഫെനികകഷനനിലൂടട
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെയുല  സലഘട്ട്  പരനിവഭാറനിടന്റെയുല  അജണ  നടപഭാകഭാനുളള
തതീരമഭാനവമഭായനി  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുവന്നനിട്ടുളളതട്ട്.  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള  ക്രൂരത
തടയഭാടനന്ന  കപരനില്  ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന  ഈ  കനഭാടനിഫെനികകഷന്  ഇന്നട്ട്
സഭാമൂഹവമഭായുല  സഭാമ്പതനികേമഭായുല  രഭാഷ്ട്രതീയമഭായുല  ദൂരവവഭാപകേമഭായ പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നുടണന്നട്ട് കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെട്ട് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നനില എന്നുള്ളതഭാണട്ട്  എടന്ന
അത്ഭുതടപടുത്തുന്ന ഒര കേഭാരവല.  ഇതട്ട്  ടഫെഡറല് സലവനിധഭാനതനിനട്ട്   എതനിരഭായ
ഒര  നനിലപഭാടഭാണട്ട്.  ഭരണഘടനയുടട  7-ാം  ടഷഡഡ്യൂളനില്  സലസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുള്ള
അധനികേഭാരല  വനിശദതീകേരനിക്കുന്നുണട്ട്.  ഇതനിടല  രണഭാല  ലനിസനില്  28-ാം  ഇനതനില്
ചനകേളുല  കേകമ്പഭാളങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ഇനല  26-ല്  സലസ്ഥഭാന  വവഭാപഭാര-
വഭാണനിജവടതപറനി പറയുന്നു.  ഇനല 15-ല് കേന്നുകേഭാലനി സമ്പതനിടന്റെ  സലഭരണല,
സലരക്ഷണല  തുടങ്ങനിയവടയപറനി  പറയുന്നുണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ  അര്ത്ഥടമനഭാണട്ട്;
ഇകഭാരവങ്ങളനിടലലഭാല സലസ്ഥഭാനങ്ങളകട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായ അധനികേഭാരമുള്ളതട്ട്
ആ  നനിലയട്ട്  കേന്നുകേഭാലനിചനയനിടല  വവഭാപഭാരതനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
ഇതരടമഭാര  കനഭാടനിഫെനികകഷന്  പുറടപടുവനിചതട്ട്  സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട  അധനികേഭാര
തനികലയള്ള കേടന്നുകേയറമഭാണട്ട്. More over Article 246(3) of the Constitution
gives  States'  exclusive  power  to  legislate  on  preservation  of  cattle.
ഭരണഘടനയുടട  246(3)-ല്  വളടര  വവക്തമഭായനി  സലസ്ഥഭാന  അധനികേഭാരങ്ങള
നനിര്വ്വചനിക്കുന്നുണട്ട്.  മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയല്  കേണ്കേറന്റെട്ട്   ലനിസനിലഭാണട്ട്
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എന്നുപറഞ്ഞുടകേഭാണ്ടുല  അതനിടന്റെ  മറ  ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണ്ടുല   സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ
അധനികേഭാരടത  കേവര്ടന്നടുകഭാനുള്ള  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  ശമമഭാണട്ട്  നടന്നു
ടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കേണ്കേറന്റെട്ട്  ലനിസനിലഭാടണങ്കനിലുല  സലസ്ഥഭാനതനിടന്റെ
അധനികേഭാരങ്ങള  preserve  ടചയ്യഭാനുല  സലസ്ഥഭാനങ്ങകളഭാടട്ട്  ആകലഭാചനികഭാനുമുളള
ഉതരവഭാദനിതത്വല  കൂടനി  ഗവണ്ടമന്റെനിനുണട്ട്.   ഇന്നനിവനിടട  വവഭാപകേമഭായനി   ഇതട്ട്
ദുരപകയഭാഗടപടുതഭാനുള്ള   സഭാധവതയഭാണട്ട്  നമ്മേള  കേണ്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഏറവല പ്രധഭാനടപട ഒര കേഭാരവല,  മറട്ട്  വനിശദഭാലശങ്ങളനികലയട്ട് ഞഭാന് കേടക്കുന്നനില.
പ്രഭായലടചന്ന  കേന്നുകേഭാലനികേടള  എന്തുടചയ്യുല  എന്നതട്ട്  വലനിയ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  കേറവ
വറനിയ പശുകളുടട കേഭാരവതനില് എന്തുടചയ്യുല;  യു.പനി.-യനില് ഇകപഭാള  10  ലക്ഷല
പശുകള  ടതരവനില് അലഞട്ട് നടക്കുകേയഭാണട്ട്.   ബഭാന ഡനിവനിഷനനില് മഭാത്രല
മൂന്നര ലക്ഷല കേന്നുകേഭാലനികേള  അലഞ്ഞുതനിരനിഞട്ട് നടക്കുകേയഭാണട്ട്. ഉതര്പ്രകദശനില്
കേര്ഷകേരടട കൃഷനിയുല്പന്നങ്ങടളലഭാല കേന്നുകേഭാലനികേള തനിന്നട്ട് നശനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കറഭാഡനിലൂടട  അലഞ്ഞുതനിരനിഞട്ട്  നടക്കുന്നു.  യഭാത്ര  ടചയ്യഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഇതുമൂലല വലനിയ പ്രതനിസനനിയുണഭായനിരനിക്കുന്നു. എഴകന്നറട്ട്
നടകഭാനഭാകേഭാത  കേഭാലനികേള  നരകേനിചട്ട്  ചഭാകുന്ന  സ്ഥനിതനിയഭാണട്ട്  കേണ്ടു
ടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതകല മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ഏറവല വലനിയ ക്രൂരത;  പ്രഭായല ടചന്ന
ഈ മൃഗങ്ങടള  എന്തു  ടചയ്യണടമന്നുകൂടനി   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പറകയണതഭാണട്ട്.
കേണ്ണുള്ളകപഭാള  കേണ്ണനിടന്റെ  മഹതത്വല  അറനിയനില.  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  ഭരണല
കകേന്ദ്രതനിലുണഭായനിരന്നകപഭാള  പലരല  അതനിടന്റെ  മഹതത്വല  അറനിഞനിരന്നനില.
അന്നട്ട് ആരട്ട്  എനട്ട് ഭക്ഷനികണടമകന്നഭാ എനട്ട് എഴതണടമകന്നഭാ ആളുകേള എനട്ട്
ചനിനനികണടമകന്നഭാ  ആടരഭാടക  എടനഭാടക  ടതഭാഴനിടലടുകണടമകന്നഭാ  ആരല
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരന്നനില.   ഇന്നട്ട്  കകേന്ദ്രതനില്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നനിരനിക്കുന്ന
ഗവണ്ടമന്റെട്ട് മനുഷവടന്റെ മഇലനികേമഭായ അധനികേഭാരടത കചഭാദവല ടചയ്യുന്നുടവന്നുള്ള
കേഭാരവല  നമ്മേള മറകരതട്ട്.  രഭാജഭരണകേഭാലത്തുല  ടകേഭാകളഭാണനിയല്  ഭരണകേഭാലത്തു
കപഭാലുല ഇതരടമഭാര നനിയമല ഉണഭായനിടനില. ജനങ്ങളുടട ഭക്ഷണതനില് ഇടടപടുകേ
എന്നുള്ളതട്ട്  ഒര സര്കഭാരല ടചയ്യുന്ന കേഭാരവമല.  ഭരണഘടനയനില് ജനങ്ങളുടട
ആഹഭാര ശതീലങ്ങടളപറനി  പറയുന്നനില.  കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനല നമ്മുടട രഭാജവടത
മഭാലസ  വവഭാപഭാരടത   വലനിയ  കതഭാതനില്  ബഭാധനിചനിട്ടുടണന്നഭാണട്ട്  കേണക്കുകേള
ചൂണനികഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  ബതീഫെട്ട്  കേയറ്റുമതനിയനില്  ഇനവ  രണഭാല  സ്ഥഭാനതഭാണട്ട്.
കലഭാകേ ബതീഫെട്ട് വനിപണനിയുടട 19.60 ശതമഭാനല ഇനവയനില് നനിന്നുമഭാണട്ട്.  ഒര കകേഭാടനി
85 ലക്ഷല ടണ് ബതീഫെഭാണട്ട് ഇനവയനില്  2016-ല് കേയറ്റുമതനി ടചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇന്നട്ട്
ലക്ഷകണകനിനഭാളുകേളഭാണട്ട്  തുകേല്  വവഭാപഭാരവമഭായനി  ബനടപടട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇടതലഭാല  ഇനവയുടട  സഭാമ്പതനികേ  കമഖലടയ  ഗുരതരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്. 5 ലക്ഷല കപരഭാണട്ട് കകേരളതനില് കേന്നുകേഭാലനി മഭാലസ വവഭാപഭാരവമഭായനി



48       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 8, 2017

ബനടപടട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അവടരടയലഭാല  ഇതട്ട്  ഗുരതരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര വനിജഭാപനല  രഭാജവതട്ട് ഫെഭാസനിസതനിടന്റെ വരവനിടന്റെ
മുന്നറനിയനിപഭാണട്ട്.   ഇവനിടട  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  ചൂണനികഭാണനിചതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.
ജര്മ്മേനനിയനില് ഹനിറട്ട് ലറല ഈ വഴനിയനിലൂടടയഭാണട്ട് മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  1930-
കേളനില്  ജര്മ്മേനനിയനില്  ഹനിറട്ട് ലര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നകപഭാള  നനിരവധനി
മൃഗസലരക്ഷണ നനിയമങ്ങള നടപഭാകനിയതട്ട് ഇവനിടട ഓര്കകണ ഒര കേഭാരവമഭാണട്ട്.
ഹനിറട്ട് ലര്   സസവഭാഹഭാരല മഭാത്രകമ കേഴനിക്കുമഭായനിരന്നുള.  കലഭാകേടത ആദവടത
മൃഗസലരക്ഷണ സകമ്മേളനല സലഘടനിപനിചതുകപഭാലുല  ഹനിറട്ട് ലറഭാണട്ട്.  മഭാലസഭക്ഷണല
മനുഷവടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാന  സത്വഭഭാവമല  എന്നഭാണട്ട്  ഹനിറട്ട് ലര്  വഭാദനിചതട്ട്.  സലഘട്ട്
പരനിവഭാറനിടന്റെ വഭാദങ്ങളുല ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ വഭാദങ്ങളുല ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുടട
നയങ്ങളുല  ഹനിറട്ട് ലറനിടന്റെ നയങ്ങളുല തമ്മേനില്  സഭാമവമുണട്ട് എന്നുള്ള കേഭാരവല നമ്മേള
കേഭാണഭാതനിരനികരതട്ട്.  അഭനിനവ  ഹനിറട്ട് ലറഭായനി  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നുടവന്നട്ട് പറകയണനിയനിരനിക്കുന്നു. നമ്മുടട നഭാടനില് ഇന്നട്ട് ശതീ.  നകരന്ദ്ര
കമഭാദനി  ഹനിറട്ട് ലറടട  വഴനിയനിലൂടട  സഞരനിക്കുന്നുടവന്നുള്ള  ആശങ്ക  ജനങ്ങളനില്
ശക്തനിടപട്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  യഭാഗങ്ങളനില്  മൃഗബലനി  പതനിവണഭായനിരന്നു.  അങ്ങട്ട്
പുരഭാണങ്ങടളഭാടക  വഭായനിക്കുന്ന  ഒരഭാളഭാണട്ട്.  പരനികശഭാധനിചഭാലറനിയഭാല.
അനുഷ്ഠഭാനങ്ങളനില്  കഗഭാമഭാലസല  ആകേഭാടമന്നട്ട്  മനു  വനിധനിചനിട്ടുണട്ട്.   D.N.  Jha-
ടയകപഭാലുള്ള  പ്രശസ്ത  ചരനിത്രകേഭാരന്മേഭാര്  ഇതട്ട്  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവദകേഭാല
ഗ്രന്ഥങ്ങളനില്  മൃഗങ്ങടള ബലനിയര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ വനിവരണങ്ങളുണട്ട്.
ഇന്ദ്രനട്ട് കേഭാളക്കൂറന്,  മരതട്ട് ഭഗവഭാനട്ട് പുള്ളനിപശു, അശത്വനതീകദവനട്ട് ടചമ്പട്ട് നനിറമുള്ള
പശു,  മനിത്ര  വരണന്മേഭാര്കട്ട്  പശുകടളയുല  ബലനിനല്കേനിയതഭായനി  പുരഭാണങ്ങളനില്
സൂചനിപനിക്കുന്നുണട്ട്.  അശത്വകമധല,  രഭാജസൂയല   തുടങ്ങനിയ  യജങ്ങളനില്  മൃഗബലനി
നടന്നതഭായനി  സൂചനിപനിക്കുന്നുണട്ട്.  ഇടതലഭാല  പുരഭാണങ്ങളനില്  വവക്തമഭായനി  സൂചനിപനി
ചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇവരഭാകണഭാ  ഹനിന്ദുമതടത  സലരക്ഷനികഭാന്  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
ഹനിന്ദുമതടത സലരക്ഷനികഭാന് ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്ന ആളുകേള ഹനിന്ദു പുരഭാണങ്ങടളഭാടക
വഭായനികണടമന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  ബനി.ടജ.പനി.-കഭാകരഭാടുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-
കേഭാകരഭാടുല  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  നഭാടള  ബനി.ടജ.പനി.-ടകതനിരഭായനി  ഉയര്ന്നുവരഭാന്
കപഭാകുന്ന  ഒര  കദശതീയ  മകതതര  ബദലനിടനപറനിയഭാണട്ട്  ഈ  സഭയനില്
മുഴങ്ങനികകടടതന്നട്ട്  ഇവനിടട  ബഹുമഭാനവനഭായ  ടമമ്പര്  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്
പറഞ്ഞു.  ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുടട ടതറഭായ ഫെഭാസനിസട്ട് നയങ്ങളടകതനിരഭായനി ഈ
രഭാജവതട്ട് ഒര മകതതര ശക്തനി,  ഒര മകതതര മുകന്നറല  വനിദൂരമലഭാത ഭഭാവനിയനില്
ഉയര്ന്നുവരടമന്നുള്ള  കേഭാരവതനില്  സലശയമനില.   ഈ  കനഭാടനിഫെനികകഷന്
പനിന്വലനികഭാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകേണല.   ഇതട്ട്  വതീണ്ടുല  കകേളകഭാന്
ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  തയ്യഭാറഭാടണന്നട്ട്  ഹനിന്ദു  പത്രതനില്  വവക്തമഭായനി
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സൂചനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജവതട്ട്  ഉയര്ന്നുവരന്ന  പ്രതനികഷധങ്ങള  കേണകനിടലടുതട്ട്,
ജനങ്ങളുടട  ബഹുസത്വരതയ്ടകതനിരഭായനി  ഉയര്ന്നുവന്ന  നതീകതനിടനതനിരഭായനി
പ്രതനികഷധമുയര്ന്നകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  വതീണ്ടുല  ഈ  കകേസട്ട്
കകേളകഭാന് തയ്യഭാറഭായനി എന്നുള്ളതട്ട് ഈ രലഗതട്ട് നമ്മേള ഉയര്ത്തുന്ന ശബ്ദതനിനട്ട്
ഒര വലനിയ അലഗതീകേഭാരമഭാടണന്നുകൂടനി ചൂണനികഭാണനികഭാന് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.
സുപ്രതീലകകേഭാടതനികപഭാലുല  വതീണ്ടുല  ഈ  കകേസട്ട്  കകേളകഭാന്  തയ്യഭാറഭാടണന്നട്ട്
പറയുകമ്പഭാള അതട്ട് കകേളകഭാനുള്ള മകനഭാഭഭാവല എന്തുടകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
കേഭാണനിക്കുന്നനിടലന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  ചൂണനികഭാണനികഭാനുള്ളതട്ട്.  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
പരനികശഭാധനികണല,  ഒര  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണല  ആവശവമഭാടണങ്കനില്  അതനിടനപറനി
ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ആകലഭാചനികണടമന്നട്ട്  മഭാത്രല  പറഞ്ഞുടകേഭാണട്ട്  സഭഭാ  കനതഭാവഭായ
മുഖവമനനി അവതരനിപനിച ഈ പ്രകമയടത പൂര്ണ്ണമഭായനി പനിനഭാങ്ങനിടകഭാണട്ട് എടന്റെ
വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന്നു.  

വനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു): സര്,
ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  മുഖവമനനി  അവതരനിപനിച  ഈ  പ്രകമയതനിനട്ട്
അനുകൂലമഭായഭാണട്ട്  ടപഭാതുവഭായനി  അഭനിപ്രഭായഗതനികേടളലഭാലതടന്ന  ഉയര്ന്നുവന്നതട്ട്.
എന്നഭാല് അതനില്നനിന്നുല വവതവസ്തമഭായനി ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇവനിടട
സലസഭാരനിചതട്ട്.  അകദ്ദേഹവല  ഞഭാനുലകൂടനി  പടങ്കടുത  ഒര  കയഭാഗതനില്വചട്ട്
പ്രഭായമഭായനി കേറവ വറനിയ പശുകടളയുല പ്രസവനികഭാത പശുകടളയുല മൃഗങ്ങടളയുല
കേര്ഷകേര്  എന്തുടചയ്യുടമന്നട്ട്  കചഭാദനിചകപഭാള  അതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമുടണന്നുല
സനവഭാസനിമഭാടരലഭാല  കൂടനികചര്ന്നട്ട്  ആശമങ്ങള  നടത്തുന്നുടണന്നുല  പശുകടള
അവനിടട  ടകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്  തന്നഭാല്  മതനിടയന്നുമഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഊഴല
വന്നകപഭാള  പറഞതട്ട്.  ശതീ.  കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രനുല  ആ  കയഭാഗതനില്
പടങ്കടുതതഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  ഇകഭാരവതനില്  അകദ്ദേഹതനിനട്ട്   നനിര്കദ്ദേശനികഭാനുള്ള
പരനിഹഭാരല. നമ്മുടട സലസ്ഥഭാനടത കേന്നുകേഭാലനി കമഖലടയയുല ക്ഷതീരകമഖലടയയുല
ഇടതങ്ങടന  ബഭാധനിക്കുടമന്നുള്ളതനിടന  സലബനനിചഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  പറയഭാന്
ഞഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  വനിജഭാപനതനിടന്റെ  വകുപട്ട്  22  ബഹുമഭാനടപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  ഇവനിടട  ഉന്നയനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രഭായമഭാകേഭാത  മൃഗടത
ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരരടതന്നഭാണട്ട്  ആ  വകുപനില്  പറയുന്നതട്ട്.  അതനിടന്റെയര്ത്ഥല
പശുവനിടനയുല  കുടനിടയയുല  കചര്തട്ട്  വനില്കഭാന്  ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്
പഭാടനിടലന്നകല;  പശുവനികനഭാടടഭാപല കുടനിടയയുല കചര്തട്ട് വനില്കകണ ഒരതവഭാവശവല
വന്നുടവന്നട്ട്  കേരതുകേ.  കകേരളതനിടല സഭാധഭാരണകഭാരഭായ കേന്നുകേഭാലനി  കേര്ഷകേര്/
ക്ഷതീര കേര്ഷകേര് കേന്നുകേഭാലനികേടള വനില്ക്കുന്നടതലഭാല കേശഭാപനിനുകവണനിയഭാടണന്നട്ട്
ധരനിക്കുന്നതട്ട് ശരനിയല.  കകേരളതനില് ലക്ഷകണകനിനട്ട് ആളുകേളഭാണട്ട് കേന്നുകേഭാലനികേടള
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വളര്തനി ജതീവനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇനവയനിടല ഇതര സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില് ഇതനികനകഭാള
കൂടുതലുണട്ട്. തമനിഴ് നഭാടനില് ലക്ഷകണകനിനട്ട് ആളുകേളഭാണട്ട് കേന്നുകേഭാലനികേടള വളര്ത്തുന്നതട്ട്
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി കേരതനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്. പഭാല് ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട് അതനിടന്റെ
ആദഭായലടകേഭാണട്ട് ജതീവനിക്കുന്ന എത്രകയഭാ ആളുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  നമ്മുടട രഭാജവതട്ട്  80
ശതമഭാനകതഭാളല കൃഷനികഭാരഭാടണന്നട്ട് പറയുകമ്പഭാള അവരനില് പകുതനിയനിലധനികേവല
കേന്നുകേഭാലനികേടള വളര്ത്തുന്നവരഭാണട്ട്, ക്ഷതീരകേര്ഷകേരഭാണട്ട്. 1-2 പശുകടള വളര്തനി
ജതീവനിക്കുന്ന  പഭാവടപടവരടങ്ങുന്ന  ഒര  രഭാജവമകല  നമ്മുകടതട്ട്;  ആ  രഭാജവതട്ട്
കേശഭാപനിനട്ട്  നനിയനണല  ഏര്ടപടുതനിയനിടനിടലന്നട്ട്  പറയുകമ്പഭാഴല  ഈ  വകുപ്പുകേള
നുസരനിചട്ട് കേശഭാപനിനഭായനി മൃഗങ്ങടള മഭാര്കറനികലയട്ട് ടകേഭാണ്ടുവരന്നതട്ട് തടയുകേയഭാണട്ട്
ടചയ്യുന്നതട്ട്.  അതുവഴനി കേര്ഷകേനട്ട് യഥഭാര്ത്ഥതനില് കേന്നുകേഭാലനികേടള വളര്തഭാനുല
പഭാല്  ഉത്പഭാദനിപനികഭാനുല  അതുപകയഭാഗനിചട്ട്  ജതീവനികഭാനുമുള്ള  അവകേഭാശലകപഭാലുല
തടയുകേയഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ ചനകയഭാടുല അനുബനനിചട്ട് ഓകരഭാ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനികണല.
പ്രഭായമഭാകേഭാത  കേന്നുകേഭാലനികേടള  മഭാര്കറനില്  ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്  പഭാടനിടലന്നുല
കേന്നുകേഭാലനികേടള  ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന  കേര്ഷകേന്  ഒപനിട  ഡനിക്ലകറഷന്
അവനിടടത കേമ്മേനിറനികട്ട് ടകേഭാടുകണടമന്നുമഭാണട്ട് പറയുന്നതട്ട്.  ആ ഡനിക്ലകറഷനനില്
കേന്നുകേഭാലനിയുടട  ഉടമസ്ഥടന്റെ  കപരല  കമല്വനിലഭാസവല  കഫെഭാകടഭായുമുള്ള  ഐ.ഡനി.
പ്രൂഫെട്ട് ടകേഭാടുകണല.  കേന്നുകേഭാലനിടയ തനിരനിചറനിയഭാനുള്ള വനിവരങ്ങള,  ഉടമസ്ഥടന്റെ
ഐ.ഡനി.  പ്രൂഫെട്ട്  കപഭാടല  കേന്നുകേഭാലനിയുടട  ഐ.ഡനി.  പ്രൂഫല  ടകേഭാണ്ടുടചലണ
ടമന്നഭാണട്ട്  ഈ  പറയുന്നതനിടന്റെ  അര്ത്ഥല.  കേന്നുകേഭാലനികേടള  തനിരനിചറനിയഭാനുള്ള
വനിശദവനിവരങ്ങള,  കേന്നുകേഭാലനികേടള  ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരന്നതട്ട്  കേശഭാപനിനട്ട്
വനില്കഭാന് കവണനിയടലന്നുള്ള ഡനിക്ലകറഷന്, ഇതരല ഡനിക്ലകറഷനുകേള ആനനിമല്
മഭാര്കറട്ട്  കേമ്മേനിറനി  6  മഭാസകതയട്ട്  അവടയ  വനില്ക്കുന്നുകവഭാ  ഇലകയഭാടയന്ന
പരനികശഭാധനയകവണനി അവനിടട സൂക്ഷനിക്കുകേയുല കവണല. മൃഗങ്ങളക്കുല മനുഷവര്ക്കുല
അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരവടമഭാരകഭാന്  കവണനി  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ആനനിമല്  മഭാര്കറട്ട്
കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഓകരഭാ  മൃഗതനിനുലകവണനി  കേല്പനിച  തുകേ  ഹകേപറ്റുകേ.
സഭാധഭാരണ കലഭാകല് മഭാര്കറനിനട്ട് ഒര കേമ്മേനിറനിയുല ജനിലഭാതലതനില് ഒര കേമ്മേനിറനിയുല
കവണല.  ജനിലഭാതലതനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനിയുടട  അദവക്ഷന്  ജനിലഭാ  കേളകറഭാണട്ട്.
ചനയനിടല  സഇകേരവങ്ങള  ഒരക്കുന്നതനിനട്ട്  കേന്നുകേഭാലനികേടള  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന
ഉടമസ്ഥന്  എനട്ട്  തുകേ  അവനിടട  ടകേഭാടുകണടമന്നട്ട്  അവര്  തതീരമഭാനനിചട്ട്
അറനിയനിക്കുല. അതട്ട് ടകേഭാടുകണല.  ഈ നനിലയനില്......

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന്  : സര്,  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  ഐ.ഡനി.  പ്രൂഫെനില്

രക്ഷകേര്തഭാവനിടന്റെ കപരട്ട് കവകണഭാ?
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ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു  : സര്,  ഐ.ഡനി.  പ്രൂഫെഭാകുകമ്പഭാള അതുല കവണനിവരമകലഭാ;
കേന്നുകേഭാലനികേടള ടകേഭാണ്ടുവരകമ്പഭാള കേശഭാപനിനല,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവതനിനഭാടണന്ന
ഒര  അണര്കടകനിലഗട്ട്  കവണല.  കേന്നുകേഭാലനികേടള  വഭാങ്ങുന്നയഭാളുടട  കപരല
കമല്വനിലഭാസവല  കവണല.  ഇകഭാരവങ്ങള  ബഹുമഭാനടപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
ഇവനിടട  പറഞതഭാണട്ട്.  ഒര അതവഭാവശവതനിനുകവണനി,  മകേളുടട കേലവഭാണതനിനു
കവണനി  പശുവനിടന  വനില്കഭാടമന്നട്ട്  കേരതനി  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന  ആള,  ഇതനിടന
വഭാങ്ങനിക്കുന്ന  ആള  ആരഭാടണന്നട്ട്  മുന്കൂടനി  കേണട്ട്  അയഭാളക്കുള്ള  വനിവരങ്ങളുല
ഇവനിടട  ഹഭാജരഭാകണല.  വഭാങ്ങുന്ന  ആള  6  മഭാസകതയട്ട്  അതനിടന  വനില്കര
ടതന്നുല  നനിയമപ്രകേഭാരല  ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  ടചലവകേള  വഹനിചടകേഭാള്ളഭാ
ടമന്നുമുള്ള  ഒര  സമ്മേതപത്ര വല  ഒര  കേര്ഷകേനഭാടണന്നട്ട്  ടതളനിയനിക്കുന്ന  റവനഡ്യൂ
കരഖയുല  കവണല.  നമ്മുടട  വനികലജഭാഫെതീസനില്നനിന്നുല  ഒര  സര്ടനിഫെനികറട്ട്
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  പ്രയഭാസല  നമുകറനിയഭാല.  അക്കൂടതനിലഭാണട്ട്  ഒര  ആടനിടനകയഭാ
പശുവനിടനകയഭാ  എരമടയകയഭാ  വനില്കഭാന്  ചനയനില്  കപഭാകുന്നയഭാള  റവനഡ്യൂ
കരഖയുമഭായനി  ടചലണടമന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  വഭാങ്ങുന്ന  ആള  കേര്ഷകേനഭാടണന്നട്ട്
ടതളനിയനിക്കുന്ന റവനഡ്യൂ കരഖയുല കവണല. കമല്പറഞ  കരഖകേടളലഭാല കേമ്മേനിറനികഭാര്
6 മഭാസകഭാലല സൂക്ഷനിചവയണല.  കവണനിവന്നഭാല് കേന്നുകേഭാലനികേടള വഭാങ്ങുന്ന ആള
എലഭാ  കരഖകേളുല  ഒര ഇന്ടസകറടട  മുമ്പനില് ഹഭാജരഭാകണല.  കേശഭാപനിനുകവണനി
വനില്കഭാന്  പഭാടനില.  സലസ്ഥഭാനതട്ട്  കേന്നുകേഭാലനി  സലരക്ഷണ  നനിയമങ്ങള
അനുസരനികണല.  മതപരമഭായ  ആവശവങ്ങളകട്ട്  അതനിടന  ബലനിടകേഭാടുകഭാന്
പഭാടനില.  മതപരമഭായ  ആവശവങ്ങളകട്ട്  ബലനിടകേഭാടുകഭാടമന്നഭാണട്ട്  ഇവനിടട
ഭരണഘടന ഉദരനിചടകേഭാണട്ട് നമ്മുടട ടമമ്പര്മഭാര് സൂചനിപനിചതട്ട്.  

ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന്  : സര്,  കമഘഭാലയയുടടയുല  കഗഭാവയുടടയുല  ബനി.ടജ.പനി.
മുഖവമനനിമഭാരഭാണട്ട് ഇകഭാരവതനില് അഭനിപ്രഭായ വവതവഭാസങ്ങള കരഖടപടുതനിയതട്ട്.
ചനില എല.എല്.എ.-മഭാര് രഭാജനിവചതുല അങ്ങയുടട ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; അവടര
രഭാജനിയനില്നനിന്നുല  പനിനനിരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിടന  അകങ്ങഭാടട്ട്
വനിടഭാനുള്ള എടനങ്കനിലുല നടപടനി സത്വതീകേരനികഭാന് ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട് കേഴനിയുകമഭാ;

ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു  : സര്, കേശഭാപട്ട് നനിയനണതനിടനതനിടര കകേന്ദ്ര സഭാമ്പതനികേ
ഉപകദഷ്ടഭാവനിടന്റെതടന്ന അഭനിപ്രഭായല പത്രങ്ങളനില് വന്നുകേഴനിഞ്ഞുടവന്നട്ട് ബഹുമഭാനടപട
മുഖവമനനിതടന്ന ഇവനിടട ചൂണനികഭാണനിചകലഭാ; കേഭാലനി വളര്തല് ലഭാഭകേരമലഭാതഭാകു
ടമന്നുല  കേന്നുകേഭാലനികേള  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശ്നമഭാകുടമന്നുമുള്ള,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
സഭാമ്പതനികേകേഭാരവ  ഉപകദശകേനഭായ  ശതീ.  അരവനിനട്ട്  സുബ്രഹ്മണവതനിടന്റെ
മുന്നറനിയനിപ്പുണട്ട്.  
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ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്  : സര്, പശുകടള തനിരനിചറനിയഭാന് പഭാകസഭാര്ടട്ട്
ടകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള അതനിടന്റെ കേഭാതനില് കേമ്മേലനിടുല.  കേമ്മേലനിടഭാല് പനിടനിക്കുടമന്നട്ട് കേരതനി
അറവകേഭാര്  അതനിടന്റെ  കേഭാതട്ട്  മുറനിചകേളയുല.   ഇനനി  കേഭാതനിലഭാത  പശുവനിടനയുല
നഭാടനില്  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുടമന്നതട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  മനനിയുടട  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; അതട്ട് മുറനിചകേളയുന്നതട്ട് ഒര ക്രൂരതയഭാണകലഭാ; 

ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജു  : സര്,  സലസ്ഥഭാനതനിനട്ട് പുറത്തുള്ളവര്കട്ട് കേന്നുകേഭാലനികേടള
വനില്കഭാന് പഭാടനിടലന്നുള്ളതഭാണട്ട് നമ്മുടട കേന്നുകേഭാലനി കേര്ഷകേടര, ക്ഷതീരകമഖലടയ
ബഭാധനിക്കുന്ന  അടുത  വവവസ്ഥ.  ഇതട്ട്  ഇനവടയഭാടഭാടകേ  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.   പഭാല്
ഉത്പഭാദനതനില് സത്വയലപരവഭാപത കനടണടമന്നുള്ള ലക്ഷവല വചടകേഭാണട്ട്  നമ്മേള
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  പഭാല് ഉത്പഭാദനതനില്  കേഴനിഞ ഒര വര്ഷതനിനുള്ളനില്
17  ശതമഭാനല  വര്ദനവട്ട്  കനടഭാന്  കകേരളതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞു.  എല.എസട്ട്.ഡനി.പനി.
പദതനിയടകമുള്ള  വളടര  പ്രധഭാനടപട  പദതനികേളനില്  പശുകടളയുല  മറട്ട്
ഉരകടളയുല  വഭാങ്ങനിടകഭാണ്ടുവരന്നതട്ട്  അനവസലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
അനവസലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് കേന്നുകേഭാലനികേടള ടകേഭാണ്ടുവരന്നതനിനുള്ള നനിയനണമകല;
പനിടന്നങ്ങടന നമുകട്ട്  പഭാലനിടന്റെ കേഭാരവതനില് സത്വയലപരവഭാപത കനടഭാന് കേഴനിയുല;
പഭാല് ഉത്പഭാദനല എങ്ങടന വര്ദനിപനികഭാന് കേഴനിയുല?

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ടചന്നനിതല): സര്, ബനി.ടജ.പനി.-യുടട ഒര
പ്രചരണമുണട്ട്.  23-5-2017-ല്  ഗസറട്ട്  കനഭാടനിഫെനികകഷന്  ഇറങ്ങനിയതനിനുകശഷല
ഒബ്ജക്ഷന്സട്ട്  ഉടണങ്കനില്  ടകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി  30  ദനിവസടത  സമയല
അനുവദനിചനിരന്നു.  കകേരളതനില്  നനിന്നുല  ഒബ്ജക്ഷന്സട്ട്  ടകേഭാടുതനിടനിടലന്നട്ട്
പറയുന്നുണട്ട്. നമ്മേള ഒബ്ജക്ഷന് ടകേഭാടുതനിട്ടുകണഭാ ഇലകയഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാകഭാകമഭാ?

ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു: സര്,  ഇഇ കേഭാരവങ്ങള സലബനനിചട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയനില്
ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനല  വന്നനിടനില.  പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷയനില്  ഇതരല  കേഭാരവങ്ങടള
സലബനനിചട്ട്  വനിജഭാപനല ടകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
ആരടടയുല  ശദയനില്   വന്നനിരന്നനില.   ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനല  വന്നതനിനുകശഷല
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി ഇതനിടനതനിടര എതനിര്പട്ട്  പ്രകേടനിപനിചടകേഭാണ്ടുള്ള കേതട്ട്
അയചനിട്ടുള്ളതലഭാടത,  അതനിനുമുമ്പട്ട്  ടചയനിടനില.  കേഭാരണല  ഇതട്ട്  ആരടടയുല
ശദയനില് വന്നനിട്ടുള്ള വനിഷയമല.  നമുകട്ട്  കരഖഭാമൂലല ഒര അറനിയനിപ്പുല വന്നനിടനില.
യഥഭാര്ത്ഥതനില്  എലഭാ  സലസ്ഥഭാനങ്ങടളയുല  ബഭാധനിക്കുന്ന  വനിഷയമഭായതനിനഭാല്
മതനിയഭായ  ചര്ച  നമ്മുടട  രഭാജവതട്ട്   നടത്തുന്നതനിനുല  അതനിനുകശഷല  ഇതുമഭായനി
ബനടപട അഭനിപ്രഭായങ്ങള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട് ആവശവമഭായ
സമയവല  സഭാഹചരവവല  ഒരകകണതഭാണട്ട്.  അതരടമഭാര  സലഗതനി  ഇതുമഭായനി
ബനടപടട്ട് ഉണഭായനിടനില എന്നഭാണട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  സര്,  ഇകഭാരവതനില്  ഡ്രഭാഫട്ട്  റൂളസട്ട്  വന്നതനിനു
കശഷല എലഭാ ഭഭാഗത്തുനനിന്നുല ഒബ്ജക്ഷന്സട്ട് ക്ഷണനിചനിരന്നു.  അതനിടനപറനി കകേരള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നുല  അഭനിപ്രഭായങ്ങടളഭാന്നുല  ടകേഭാടുതനില,  കേഭാരണല
അതട്ട് ശദയനില്ടപടനിരന്നനിടലന്നഭാണട്ട് ഇകപഭാള പറയുന്നതട്ട്.  എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ള
കേഭാരവല,  ഇതനിനുകശഷല  ബഹുമഭാനടപട  കകേന്ദ്ര  മനനി  പത്രസകമ്മേളനല  വനിളനിചട്ട്
പരസവമഭായനി  ആവശവടപടനിരന്നതട്ട്,  ഇനനിയുല  എടനങ്കനിലുല  നനിര്കദ്ദേശമുടണങ്കനില്
അയചഭാല് അതട്ട് പരനിഗണനികഭാടമന്നഭാണട്ട്. അതട്ട് മനനിയുടട ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ? 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്):  സര് അങ്ങട്ട്  പറയുന്ന
കേഭാരവടതപറനിയല  ഇവനിടട  ചര്ച  ടചകയ്യണതട്ട്.  കേഭാരണല  ഭരണഘടനയുടട
ആര്ടനികനിള  300  അനുസരനിചട്ട് ഇന്റെര്കസറട്ട് ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  കഫെഭാര് ടസയനില് എന്ന
അവകേഭാശല കസറ്റുകേളക്കുള്ളതഭാണട്ട്.  ആ ഒര പ്രശ്നല അനര്ലതീനമഭായനിരനിക്കുന്ന ഒര
കനഭാടനിഫെനികകഷന് ഇറക്കുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് സലസ്ഥഭാനങ്ങടള വനിളനിചട്ട് ഒര ചര്ചകപഭാലുല
നടതഭാന് മരവഭാദ കേഭാണനികഭാത ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട് ഇതട്ട് പറയഭാന് എനട്ട്
അധനികേഭാരമഭാണുളളതട്ട്?  ഒര  പത്രസകമ്മേളനല  വനിളനിചഭാകണഭാ  ഒര  കകേന്ദ്രമനനി
കസറ്റുകേകളഭാടട്ട്  ആവശവടപകടണതട്ട്?  ഇടതഭാര ജനഭാധനിപതവ മരവഭാദയഭാകണഭാ;  ഇതട്ട്
ഭരണഘടനഭാ പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ നനിങ്ങള ടചയ്യുന്നതട്ട്?

ടപഭാതുമരഭാമത്തുല രജനികസ്ട്രേഷനുല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്) :  സര്,
രഭാജവടതയഭാടകേ  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഇഇ  പ്രശ്നല  ഒര  പ്രസ്തഭാവനയഭായനി  എങ്കനിലുല
പഭാര്ലടമന്റെനില്  ഉന്നയനിചനിരടന്നങ്കനില്  രഭാജവല  അറനിയുമഭായനിരന്നു.  ഇതട്ട്
പഭാര്ലടമന്റെനില്  ഉന്നയനിചനിടനില.  അവനിടടനനിന്നുല  ഏകതഭാ  ഒര  കേടലഭാസട്ട്  അയച.
ഞങ്ങള എങ്ങടനയഭാണട്ട് അറനിയുന്നതട്ട്, നനിങ്ങളുടട കേടലഭാസട്ട്?

ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു : സര്, ഇതരടമഭാര വനിഷയല ഇനവന് പഭാര്ലടമന്റെനില് ചര്ച
ടചയനിടനില.  ഇഇ  ഉതരവട്ട്  ഇന്റെര്  കസറട്ട്  ടസയനിലനിടന  എങ്ങടന
ബഭാധനിചടവന്നുള്ളതനിനട്ട്  ഒര ഉദഭാഹരണല പറയഭാല. 16-5-2017  മുതല്  23-5-2017
വടര;  അതഭായതട്ട്  ഉതരവട്ട്  ഇറങ്ങുന്നതട്ട്  23-ാം  തതീയതനിയഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പുള്ള
ഒരഭാഴ്ചകഭാലല  അനവ  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നുല  കകേരളതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവന്ന
മൃഗങ്ങളുടട എണ്ണല എടന്റെ കേയ്യനിലുണട്ട്.  23864  മൃഗങ്ങടളയഭാണട്ട്  ആ ഒരഭാഴ്ചകഭാലല
കകേരളതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  24-5-2017  മുതല്  31-5-2017
വടരയുള്ള ഒരഭാഴ്ച,  അതഭായതട്ട് ഇഇ ഉതരവട്ട് വന്നതനിടന്റെ ടതഭാടടുത ഒരഭാഴ്ച; 23864
മൃഗങ്ങടള ടകേഭാണ്ടുവന്ന സ്ഥഭാനതട്ട്  1007 ആയനി ചുരങ്ങനി.  1007  മൃഗങ്ങടളയഭാണട്ട്
ആ  ഒരഭാഴ്ച  കകേരളതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  സതവതനില്  നമ്മുടട  കേന്നുകേഭാലനി
കമഖലടയയുല  ക്ഷതീരകമഖലടയയുല  ഇതട്ട്  വളടരയധനികേല  ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ഇതരതനിലുള്ള  ഒര  ഉതരവട്ട്  നമ്മുടട  കൃഷനികഭാടര  (പ്രകതവകേനിചട്ട്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേടരയുല  കേന്നുകേഭാലനി  കേര്ഷകേടരയുല)  ആത്മഹതവയനികലയട്ട്  തള്ളനിവനിടുകേയഭാണട്ട്.
ഇഇ  ഉതരവട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  പനിന്വലനികഭാന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
തയ്യഭാറഭാകുകേയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  കേചവടവമഭായനി
ബനടപട  ഈ  നനിയനണല  ടചന്നട്ട്  ഭവനിക്കുന്നതട്ട്  കേശഭാപനിടന്റെ
നനിയനണതനിലഭാടണന്ന  കേഭാരവതനില്  സലശയമനില.  കകേരളമുളടപടുന്ന
സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട ജനജതീവനിതതനില് വലനിയ ആഘഭാതമഭാണട്ട് ഇതട്ട് ഏല്പനികഭാന്
കപഭാകുന്നടതന്ന  കേഭാരവതനിലുല  സലശയമനില.  ഭരണപരമഭായുല  വഭാണനിജവപരമഭായുല
ആഹഭാരപരമഭായുല  ടതഭാഴനില്പരമഭായുല  മതപരമഭായുല  രഭാഷ്ട്രതീയപരമഭായുടമഭാടക
പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങളുള്ള ഒര ഉതരവഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതരതനിലുള്ള ഒര ഉതരവട്ട് പുറടപടുവനിക്കുന്നതനിനട്ട് അധനികേഭാരമുള്ള കമഖലയനിലല
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഇഇ  ഉതരവട്ട്  പുറടപടുവനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നുകൂടനി
ചൂണനികഭാണനികഭാന്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  ആനനിമല്
ഹസ്ബന്റെറനിയുല  ക്ഷതീര  വനികേസനവല  കേശഭാപ്പു  നനിയനണവടമലഭാല  സലസ്ഥഭാന
സര്കഭാരനിടന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനിയനില്  (കസറട്ട് ലനിസനില്)  വരന്ന വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്.
കപരന്റെട്ട്  ആകട്ട്  എന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  1960-ടല  കേന്നുകേഭാലനികേളടകതനിരഭായ
ക്രൂരത  തടയുന്നതനിനുള്ള  നനിയമമഭാണട്ട്.  ഭക്ഷവ  ആവശവങ്ങളക്കുല  ആചഭാരപരമഭായ
കേഭാരവങ്ങളക്കുലകവണനി  മൃഗങ്ങടള  ടകേഭാലഭാടമന്നട്ട്  കപരന്റെട്ട്  ആകനില്തടന്ന
പറയുന്നുണട്ട്.  കപരന്റെട്ട്  ആകനിനട്ട്  വനിരദമഭായനി  ചടമുണഭാകഭാന്  പഭാടനില;   അതട്ട്
നനിലനനില്കനില. കപരന്റെട്ട് ആകനിനട്ട് വനിരദമഭായ ചടമഭാണട്ട് ഇവനിടട ഉണഭാകനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അതു ടകേഭാണ്ടുതടന്ന അതട്ട് നനിയമവനിരദമഭാണട്ട്. കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെട്ട് കപരന്റെട്ട് ആകനിനട്ട്
വനിരദമഭായ  ചടല ടകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്  നനിയമകതഭാടുല കേതീഴ്വഴകകതഭാടുല കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള
ഏറവല  വലനിയ  ലലഘനമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്ന കേഭാരവമല.  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ
കേന്നുകേഭാലനികേടള  വളര്തനി  ജതീവനിക്കുന്ന  രഭാജവടത  മുഴവന്  കേര്ഷകേടരയുല
ആത്മഹതവയനിടലതനിക്കുന്ന വവവസ്ഥകേളഭാണട്ട് ഇഇ വനിജഭാപനതനിലുള്ളതട്ട്.  ഇഇ
കനഭാടനിഫെനികകഷന്  ഇറങ്ങനിയതനിനുകശഷല  കകേഭാഴനി,  ആടട്ട്,  മതവല,  പചകറനി
തുടങ്ങനിയവയുടട  വനില  ഉയരന്ന  സ്ഥനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇനവയുടട  തുകേല്
വവവസഭായല  അന്പതനി  അയ്യഭായനിരല  കകേഭാടനി  രൂപയുകടതഭാണട്ട്.  അതനിലധനികേവല
ടചറകേനിട കേചവടകഭാരടട സലഭഭാവനയഭാണട്ട്.  തുകേല് വവവസഭായ കമഖല അപഭാടട
ഇഇ ഉതരവവഴനി തകേരല. സലസ്ഥഭാനങ്ങടള മുഴവന് ബഭാധനിക്കുന്ന ഒര ചടതനിടന്റെ
കേരടട്ട് കകേവലല ഹനിനനിയനിലുല ഇലഗതീഷനിലുല ഗസറട്ട് വനിജഭാപനല ടചയ്തുടകേഭാണട്ട്,  മറട്ട്
21  അലഗതീകൃത  ഭഭാഷകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവടരലഭാല  ചടല  മനസ്സനിലഭാകനി
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സമയബനനിതമഭായനി അഭനിപ്രഭായല അറനിയനിചടകേഭാള്ളണടമന്നട്ട് പറഞഭാല്, അതട്ട് മറട്ട്
ഭഭാഷകേള  മഭാത്രല  അറനിയഭാവന്നവടര  അപമഭാനനികലഭാണട്ട്.  കേരടട്ട്  ഗസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരന്നു  എന്നതട്ട്  ചടങ്ങളനിടല  നനിയമവനിരദവല  ഭരണഘടനഭാ
വനിരദവമഭായ  വവവസ്ഥകേളകട്ട്  സഭാധൂകേരണമഭാകേനില.  1960-ലഭാണട്ട്  ഇനവന്
പഭാര്ലടമന്റെട്ട്  '  The  Prevention  of  Cruelty  to  Animals  Act'  എന്ന  നനിയമല
ഉണഭാകനിയതട്ട്.   മനുഷവനട്ട്  സഹജതീവനികേകളഭാടുള്ള ആര്ദ്രത ഉളടകഭാള്ളുന്ന വളടര
നല  ഒര  നനിയമമഭാണതട്ട്.  മൃഗല  എന്ന  വഭാകനിടന്റെ  അര്ത്ഥല  ഇഇ  നനിയമതനില്
നനിര്വ്വചനിക്കുന്നതുതടന്ന  'മനുഷവനലഭാത  എലഭാ  ജതീവനികേളുല'  എന്നഭാണട്ട്.
എലഭാ  മൃഗങ്ങടളയുല  അതനിടന്റെ  ഉടമസ്ഥനട്ട്  പരനിചരനികഭാടമന്നുല  ആയതട്ട്
ഉറപ്പുവരത്തുന്നതനിനട്ട്   മൃഗസലരക്ഷണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉളടപടടയുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  ആകനില്  വവവസ്ഥ  ടചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആകനിടല  11-ാം
വകുപനുസരനിചട്ട് മൃഗങ്ങകളഭാടട്ട് ടചയ്യുന്ന മഭാനസനികേവല ശഭാരതീരനികേവമഭായ ക്രൂരത ജയനില്
ശനിക്ഷയടകമുള്ള ശനിക്ഷ കേനിടഭാവന്ന കുറകൃതവമഭായനി വവവസ്ഥ ടചയ്യുകമ്പഭാഴല വകുപട്ട്
11(3)  പ്രകേഭാരല  മനുഷവടന്റെ  ഭക്ഷണതനിനഭായനി  മൃഗങ്ങടള  ടകേഭാലഭാടമന്നുല
കേന്നുകേഭാലനികേളകട്ട്  മൂകട്ട്  കേയര്  ഇടഭാടമന്നുല  ടകേഭാമ്പുകേള  മുറനികഭാടമന്നുല
ചഭാപകുതഭാടമന്നുല  വവവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നുണട്ട്.  കൂടഭാടത  ആകനിടന്റെ  28-ാം  വകുപ്പു
പ്രകേഭാരല മതപരമഭായ ചടങ്ങുകേളക്കുകവണനി മൃഗങ്ങടള ടകേഭാല്ലുന്നതനിനുല അനുവദനിക്കുന്നുണട്ട്.
നനിയമതനിടന്റെ  38-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരല  നനിയമല  നടപനിലഭാകഭാനുള്ള  ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുളളതട്ട്.  എന്നഭാല്
കമല്പറഞ അധനികേഭാരല ദുര്വവഭാഖവഭാനല ടചയ്തുടകേഭാണഭാണട്ട് ഇകപഭാഴടത ചടങ്ങള
പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതഭായതട്ട്  നനിയമതനിടല  വവവസ്ഥകേടള  ലലഘനിക്കുന്ന
വവവസ്ഥകേളഭാണട്ട്  ചടതനില്  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2017-ടല  വനിജഭാപന
പ്രകേഭാരല  ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന  ഒര  കേന്നുകേഭാലനിടയ  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശവതനിനലഭാടത വഭാങ്ങഭാകനഭാ വനില്കഭാകനഭാ പഭാടനില.   കേഭാലനികചവടല കൃഷനി
ആവശവതനിനഭാടണന്നട്ട്  കരഖകേള  സഹനിതല  ടതളനിയനികണല;  പ്രഭായമഭാകേഭാത
മൃഗങ്ങടള  ചനയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരരതട്ട്.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷല  വരന്ന  കകേരളതീയടരയുല
ഇനവഭാകഭാടര ഒന്നഭാടകേയുല ഇഇ നനിയമപ്രകേഭാരല ബുദനിമുടനിലഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനികകണഭാ  കവണകയഭാ  എന്നതട്ട്  സലസ്ഥഭാന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ
സഭയുടട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുള്ള  വനിഷയമഭായതനിനഭാല്  വളഞവഴനിയനിലൂടട,
മൃഗങ്ങളടകതനിരഭായ  ക്രൂരത  തടയഭാടനന്ന  മറപനിടനിചട്ട്,  കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനല
നടപനിലഭാകഭാനുള്ള ഇഇ കുടനിലശമല സലസ്ഥഭാനതട്ട് മഭാലസഭാവശവതനിനട്ട്  കവണത്ര
അറവമഭാടുകേടള കേനിടഭാനനിലഭാതഭാക്കുന്ന നനില സലജഭാതമഭാക്കുല.  കകേരളതനിലുല തമനിഴഭാടട്ട്
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കപഭാലുള്ള ഇതര സലസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുല ഇതരതനില്  മഭാടുവളര്തല് ടകേഭാണ്ടുമഭാത്രല
ഉപജതീവനല  നടത്തുന്ന  ലക്ഷകണകനിനട്ട്  ആളുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  അവരടട  മഭാടുകേടള
കുറഞ വനിലയട്ട് വന്കേനിട ഫെഭാമുകേളകട്ട് വനിറഴനികകണ സ്ഥനിതനി സലജഭാതമഭാകുയഭാണട്ട്.
ഇഇ വനിജഭാപനതനിടന്റെ മടറഭാര കദഭാഷല അതഭാണട്ട്.  തങ്ങളകട്ട് വരഭാന് കപഭാകുന്ന
വറതനിടയപറനി മനസ്സനിലഭാകനിടകഭാണഭാണട്ട് ഇകഭാരവതനിലുള്ള കകേരള സര്കഭാരനിടന്റെ
ശക്തവല  ധതീരവമഭായ  തതീരമഭാനങ്ങടള  ഇതര  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുള്ളവര്
ടനഞനികലറ്റുന്നതട്ട്. ഇഇ വനിജഭാപനതനിനുകശഷല അനവ സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നുല
കകേരളതനികലയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്ന  ഉരകളുടട  എണ്ണതനില്  ഗണവമഭായ  കുറവഭാണട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പുതനിയ  ചടങ്ങളപ്രകേഭാരല  കേന്നുകേഭാലനികേളുടട  സലസ്ഥഭാന
അതനിര്തനി കേടന്നുള്ള വവഭാപനല ഇലഭാതഭാക്കുല.  ഇഇ നടപടനി തതീര്ചയഭായുല നമ്മുടട
ക്ഷതീരകമഖലകയയുല കേന്നുകേഭാലനി കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകയയുല നലതുകപഭാടല ബഭാധനിക്കുല.

പഭാല്  ഉല്പഭാദനതനില്  സത്വയലപരവഭാപത  ടടകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേറവമഭാടുകേളുടട  എണ്ണല  വര്ദനിപനികകണതട്ട്  ആവശവമഭാണട്ട്.  ഈ  ഉതരവട്ട്  വഴനി
ആവശവതനിനട്ട്  കേറവമഭാടുകേടള  മറ്റു  സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരന്നതട്ട്
തടയടപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുടട  ഈ  കമഖലടയ  തളര്തഭാന്  മഭാത്രകമ  ഇതട്ട്
ഉപകേരനിക്കൂ എന്നുള്ളതുല നഭാല കേഭാകണണതഭാണട്ട്.

ചര്ചയനിടയനില്  ഇവനിടട  പല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണട്ട്.
ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനിയുമഭായനി  ബനടപടട്ട്  ആ  നല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിചടകേഭാണട്ട്, ഈ പ്രകമയല നമ്മേള ടഎകേകേകണവന പഭാസ്സഭാകനി കേഴനിഞഭാല്
തുടര്ന്നട്ട് എനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനികണടമന്നുള്ളതനിടന സലബനനിചട്ട് സര്കഭാര്
ആകലഭാചനിചട്ട്  ആവശവമഭായ തതീരമഭാനങ്ങള ടടകേടകഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

ധനകേഭാരവവല കേയറല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ടഎസകേട്ട്):  സര്,
വളടര  ഹ്രസത്വമഭായനി,  ഇവനിടട  ഉയര്ന്ന  ഒര  വവതവസ്ത  സത്വരമഭായ,  ശതീ.  ഒ.
രഭാജകഗഭാപഭാലനിടന്റെ  ചനില  വഭാദങ്ങകളഭാടട്ട്  പ്രതനികേരനികഭാന്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഞഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല  രൂപല
നല്കേനിയ റൂളസഭാണട്ട് ഇടതന്നതഭാണട്ട് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഏറവല പ്രധഭാനടപട വഭാദല.
സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനിടല കകേസ്സനിടനക്കുറനിചട്ട് നനിങ്ങള മനസ്സനിലഭാകണല.  ടഡറഭാഡൂണനിടല
ഒരഭാള കനപഭാളനികലയട്ട്  കേന്നുകേഭാലനികേടള  കേടത്തുന്നതനിടനതനിടര  കകേസ്സനിനട്ട്  കപഭായനി.
അവനിടടത അതനിര്തനി ഗ്രഭാമതനില് അഞട്ട് വര്ഷല കൂടുകമ്പഭാള (2008-ല്) അഞട്ട്
ലക്ഷല  മൃഗങ്ങടള  ബലനി  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടുത  ടഫെസനിവലനിനട്ട്  34,000.
അങ്ങടന വരഭാന് കപഭാകുന്ന ടഫെസനിവല് വചനിടഭാണട്ട് കകേസ്സനിനട്ട് കപഭായതട്ട്.  അതനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനതനില്  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഇതുസലബനനിചട്ട്,  'rules
should be framed  to regulate cattle markets and  ensuring that unhealthy
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cattle  are  being  sold  only  for  legally  authorized  purposes'  എന്നട്ട്
പറയുകേയുണഭായനി.  ഈ  Legally  authorized  purposes  എന്നഭാല്  എനഭാണട്ട്?
കകേരളതനില് കേശഭാടപന്നതട്ട് legally authorized purpose അകല; The Prevention
of Cruelty to Animals Act-ടല  11(e)-ല് ഇതട്ട്  legally authorize  ടചയനിടനികല;
അകപഭാള നനിങ്ങളുടട മനസ്സനില് ഇരനിക്കുന്നതട്ട് illegal ആകഭാന് പറനില. ഈ നഭാടനില്
legally  authorized  purpose-നട്ട്  അലഭാടത  മൃഗങ്ങടള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്,
മൃഗബലനിക്കുല മറ്റുല കേടത്തുന്നതനിടനതനിടര റൂള ഉണഭാകണടമന്നട്ട് പറയുകമ്പഭാള ആ
അവസരല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിങ്ങള  നനിയമലലഘനല  നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  എന്നനിടതട്ട്
സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുടട  ചുമലനില്  വയ്കകണ.  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  അതട്ട്  രണഭാമതട്ട്
പരനികശഭാധനികഭാന് കപഭാകുന്നുണട്ട്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ടചന്നനിതല):  സര്,  കനപഭാളനിലുള്ളതട്ട്
ഗതനിമയനി എന്ന ഉതവമഭാണട്ട്.  അവനിടട അഞട്ട് വര്ഷല കൂടുകമ്പഭാള  34000  അല,
അഞട്ട് ലക്ഷല മൃഗങ്ങടളയഭാണട്ട് ടകേഭാല്ലുകേ.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട് ടഎസകേട്ട്:  സര്,  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല് സഭാറനിനട്ട്
ഇതുസലബനനിചട്ട്  എടനങ്കനിലുല  വവതവസ്ത  അഭനിപ്രഭായമുടണങ്കനില്  പറയഭാല.  എടന്റെ
കചഭാദവല വളടര ടസ്ട്രേയനിറട്ട് കഫെഭാര്കവഡഭാണട്ട്. കകേരളതനില്  ഇതട്ട് legally authorized
purpose ആകണഭാ?

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി
പറഞതനുസരനിചട്ട് ഡ്രഭാഫട്ട്  റൂളസനില് എടനങ്കനിലുല  rectifications  കവണടമങ്കനില്,
അതട്ട്  തയ്യഭാറഭാകനിയനിരന്നു,  അതട്ട്  പബനിഷട്ട്  ടചയട്ട്  മഭാസങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി
അതനിടന്റെ  സമയല  ഏതഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞു.  പകക്ഷ  ബഹുമഭാനടപട  കകേന്ദ്ര  മനനി,
'ഇനനിയുല നനിങ്ങളകട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉടണങ്കനില് തരഭാല' എന്നുപറഞ്ഞു. It is open.
അതട്ട്  പരനിഗണനികഭാന്  തയ്യഭാറഭാണട്ട്.  എന്തുടകേഭാണട്ട്  ആ  മഭാര്ഗ്ഗല  സത്വതീകേരനിചകൂടഭാ.
അതനിനുപകേരല  ഇതരതനിലുള്ള  പ്രചരണങ്ങളുടട  വഴനികയ  കപഭാകുന്നതട്ട്
എനനിനഭാണട്ട്?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട്  ടഎസകേട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട അലഗതനികനഭാടട്ട്
കനരനിട്ടു  കചഭാദനിച കചഭാദവതനിനട്ട്  ഇകപഭാഴല  മറപടനിയനില.  ഇതട്ട്  legally  authorized
purpose ആകണഭാ എന്നതട്ട്. അകദ്ദേഹല പറയുന്നതട്ട് ഇതട്ട് ഇനനിയുല ചര്ച ടചയ്യഭാമകലഭാ
എന്നഭാണട്ട്.  ഇനനിയുല  നനിര്കദ്ദേശല  ടകേഭാടുകഭാമകലഭാ,  അകഭാരവല  ഞങ്ങള
പരനികശഭാധനികഭാടമന്നട്ട്.  എങ്ങടനയഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഈ
പ്രശ്നടത  ടടകേകേഭാരവല  ടചയതട്ട്,  എങ്ങടനയഭാണട്ട്  ബനി.ടജ.പനി.  സര്കഭാര്
ഹകേകേഭാരവല  ടചയതട്ട്?  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി  നമ്മുടട  കബഭാര്ഡര്  എസട്ട്.എസട്ട്.ബനി.
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എന്നുപറയുന്ന  സലവനിധഭാനതനിടന്റെ  ഒര  കേമ്മേനിറനി  ഉണഭാകനി.  ആ  കേമ്മേനിറനികയഭാടട്ട്
ബനടപട  കേക്ഷനികേളുടട  മതീറനിലഗട്ട്  കൂടഭാന്  പറഞ്ഞു.  കബഭാര്ഡര്  കസറട്ട്സനിടന്റെ
മതീറനിലഗട്ട്  കൂടനി അതനിടന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിച.  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി
അതട്ട്  കപഭാടരന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  അതനിനുകശഷല  ഒര  വടവല  കൂടനി  ചര്ച  ടചയനിടഭാണട്ട്
ഈ ഉതരവട്ട് ഇറക്കുന്നതട്ട്.  നനിങ്ങള എന്തു  ടചയ്യുന്നു.  ഒര മഭാസല മുന്പട്ട്  ലതീഗലനി
ടചയ്കതഭാ...  ടചയ്തു,  പറകഞഭാ....  പറഞ്ഞു.  കനഭാടനിഫെനികകഷന് ടകേഭാടുക്കുന്നു.  ഒര
പത്രക്കുറനിപട്ട്  ഇറകനിയനിടനില.  നഭാട്ടുകേഭാര്  അറനിഞനിടനില.  ഇകപഭാള  23-ാം തതീയതനി
കമയട്ട് മഭാസതനില് നനിങ്ങള കനഭാടനിടടഫെ ടചയ്തു. എന്നഭാണട്ട് പത്രക്കുറനിപട്ട് ഇറകനിയതട്ട്;
27-ാം തതീയതനി പത്രകക്കുറനിപട്ട് ഇറക്കുന്നതുവടര ഇനവയനില് ഏടതങ്കനിലുല മഭാധവമകമഭാ
എവനിടടടയങ്കനിലുല  ഇതട്ട്  അറനിഞനിരകന്നഭാ;  ഒരഭാകളഭാടുല  പറയഭാടത  കഗഭാപവമഭായനി,
എന്നഭാല്  നനിയമപരമഭായനി  കനഭാടനിടടഫെ  ടചയട്ട്  അഭനിപ്രഭായല  കചഭാദനികചഭാ;  കചഭാദനിച
എന്നു വരതനിയനിടട്ട് ഒര റൂള നനിങ്ങള ഉണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ കപരനില് രഭാജവല
മുഴവന് നനിങ്ങള രഭാഷ്ട്രതീയ സലഘര്ഷമുണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്;  വര്ഗ്ഗതീയ സലഘര്ഷല. 

ബഹുമഭാനടപട  അലഗതനിടന്റെ  മൂന്നഭാമടത  വഭാദല,  ഇതട്ട്  കൃഷനികഭാരടട
തഭാല്പരവതനിനഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്.  ഇവനിടട  പ്രസലഗനിച  വകുപ്പുമനനിതടന്ന  വളടര
വനിശദമഭായനി കേഭാരവങ്ങള പറഞ്ഞു കേഴനിഞ്ഞു.  ഈ വനിശുദ പശുവനിനട്ട്  സഭാമ്പതനികേ
യുക്തനിയുണട്ട്.  മഭാര്കനിടന്റെ  'മൂലധന'തനില്  ഇകഭാരവല  ചര്ച  ടചയ്യുന്നുണട്ട്.
എന്തുടകേഭാണട്ട് വനിശുദമഭായനിതതീര്ന്നു എന്നുള്ളതട്ട്. പകക്ഷ, മഭാര്കനിടന്റെ കേഭാലല മുതല്
ഇന്നുവടരയുല ഈ പശുവനിടന്റെയുല കേഭാളയുടടയുല എണ്ണടമടുതഭാല്, ടസകട്ട് കറകഷവഭാ
എടുതഭാല്  ഇനവയനില്  പശുകകളകഭാള  ഇരപതട്ട്  ശതമഭാനല  കൂടുതലഭാണട്ട്
കേഭാളകേള.  അടതന്തുടകേഭാണഭാണട്ട്?  വനിശുദമഭാകേണടമങ്കനില്  പശുവനിടന്റെ  എണ്ണവല
കേഭാളയുടട  എണ്ണവല  തുലവമഭായനിരനികകകണ?  കേഭാരണടമനഭാടണന്നട്ട്  അറനിയഭാകമഭാ.
ടടചനയനില്നനിടന്നഭാടക  വവതവസ്തമഭായനി  നമ്മുടട  കൃഷനിരതീതനിയനില്  ഈ കേഭാളകേടള
ഉഴഭാന് കൂടനികയ തതീരൂ.  പശുവനിടന്റെ കേഭാരവതനിലഭാടണങ്കനില് കേറവ വറനികഴനിഞഭാല്
പശു  ഒര  ഭഭാരമഭാണട്ട്.  ഒന്നുകേനില്  കേതീഴ്ജഭാതനികഭാര്കട്ട്  ടകേഭാലഭാന്
ടകേഭാടുക്കുല.  അടലങ്കനില്  അതനിടന  പടനിണനികനിടട്ട്  ടകേഭാല്ലുല.  അങ്ങടനയടലങ്കനില്
എങ്ങടനയഭാടണന്നട്ട്  വനിശദതീകേരനികഭാകമഭാ?  കകേരളതനില്  കേന്നുകേഭാലനി  ടസന്സസട്ട്
ആരലഭനിച കേഭാലല മുതല് കേഭാളകേളുടട എണ്ണല പശുകളുടട പകുതനികയയുള. ഇകപഭാള
കേഭാളകയയനില.  അതട്ട്  എന്തുടകേഭാണഭാണട്ട്;  നമ്മേളനിവനിടട  ഉഴന്നനില.  ഇന്നട്ട്  ഇനവയുല
കകേരളല കപഭാടല മഭാറനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പശുവനിടന വനിശുദമഭാക്കുന്നതട്ട് പഭാല്
തരന്നു എന്നതുടകേഭാണ്ടു മഭാത്രമല.  ഇന്നട്ട്  ഇനവയനിടല കേഭാര്ഷനികേ വവവസ്ഥ മഭാറനി.
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പറഞതുകപഭാടല ഈ നനികരഭാധനല ഇവനിടട കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയട്ട് ഏറവല വലനിയ തനിരനിചടനിയഭാകേഭാന് കപഭാവകേയഭാണട്ട്. 
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എങ്ങടനയഭാണട്ട്  ധവള  വനിപ്ലവല  വന്നതട്ട്;  എനഭാണട്ട്  കുരവന്  ടകേഭാണ്ടുവന്ന
ഏറവല  വലനിയ  മഭാറല  എന്നറനിയഭാകമഭാ?  ഗുജറഭാതനില്  പശുവനിന്  പഭാലനിലഭാണട്ട്
അവനിടടത  സഹകേരണസലഘല  ഉണഭായനിരന്നതട്ട്.  പശുവനിടന  ടകേഭാലഭാന്
പറനിടലന്നതുടകേഭാണട്ട് എരമപഭാലനികലയട്ട് മഭാറനി.  എരമപഭാലനില് പഭാല്ടപഭാടനി കൂടുതല്
കേനിട്ടുല.   ഉലഭാദനല  കൂടുതലഭാണട്ട്.  എരമടയ  വനില്കഭാനുല  പറ്റുല.  ഇന്നട്ട്  ആ
ബഫെകലഭായനിലുല  നനിങ്ങള  കേശഭാപട്ട്  നനിയനണല  ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്;
വനില്കഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്  പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയളള  ഏറവല
വലനിയ  തനിരനിചടനിയഭാണനിതട്ട്.  നഭാടനിനുല  ജനങ്ങളക്കുല  എനട്ട്  സലഭവനിചഭാലുല,
കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല  കപഭാടല ഈ കേഭാരവങ്ങടളഭാടക വര്ഗ്ഗതീയ  ലക്ഷവലവചട്ട്  നനിങ്ങള
ടചയ്തുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിടന എതനിര്കഭാന് നഭാടനിലുളള എലഭാവരമുണഭാകുല.
മുന്നണനി  കവടറ.  അതട്ട്  കൂടനിടകടഭാന്  കനഭാകണ.   പടക്ഷ,  ഈ  ടചയനികേടള
എതനിര്കഭാന് കകേരളല മുഴവനുല ഒരമനിചണഭാകുല.  മഭാറനിനനിന്നഭാല് ഈ കകേരളതനില്
നനിങ്ങള ഒറടപടുല.

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇതട്ട്  ഗൂ   കഢഭാകദ്ദേശവകതഭാടട
ടകേഭാണ്ടുവടന്നഭാര  കേഭാരവമഭാടണന്നട്ട്  നമ്മുടട  രഭാജവതനിനഭാടകേ  അറനിയഭാല.  2015-ല്
തടന്ന കകേന്ദ്രസര്കഭാര് പഭാര്ലടമന്റെനില് ഒര ബനില് ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരന്നു.  ആ ബനില്
പനിന്നതീടട്ട് പനിന്വലനിചതഭാണട്ട്. ' The Cow and other Milch Animals (Prohibition
of Slaughter, Cruelty and other Provisions) Bill' എന്നഭായനിരന്നു ആ ബനിലനിടന്റെ
കപരട്ട്.  ആ ബനിലനിടന്റെ  വവവസ്ഥകേള അന്നട്ട്  നടപഭാകഭാന് പറനിടലന്നട്ട്  കേണ്ടു.  ഇതട്ട്
സലസ്ഥഭാന  വനിഷയമഭാടണന്ന  ഉപകദശല  കേനിടനിയതനിനഭാല്  പനിന്നതീടട്ട്  നടപഭാകഭാന്
പറഭാതനിരന്നു. എന്നഭാല് അതനിടന്റെ statement of objects and reasons-ല് എനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട്  കൃതവമഭായനി  പറഞനിരന്നു.  ആ  ഭഭാഗല  ഞഭാന്  ഉദരനികഭാല.
"പഇരഭാണനികേ  കേഭാലലമുതല്ക്കുതടന്ന  പശുവനിടന  'കഗഭാമഭാതഭാ'  എന്നുവനിളനിചട്ട്
ആരഭാധനിചകപഭാരന്നു.  പശുകടള  ആരഭാധനിക്കുന്നു  എന്നതുടകേഭാണ്ടുതടന്ന
പശുകളുടടയുല  അവയുടട  കേനിടഭാവകേളുടടയുല  കേശഭാപനിനുകമല്   സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ
നനികരഭാധനല  ഏര്ടപടുതണടമന്നതട്ട്  ഏടറ  കേഭാലമഭായുള്ള  ഒര  ആവശവമഭാണട്ട്.
ഹനിന്ദുകളനില് മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല ഇതഭാവശവടപടുന്നു.  സനവഭാസനിമഭാരടകമുളളവര് ഈ
ആവശവല  ഉന്നയനിക്കുന്നു.  അതുടകേഭാണട്ട്  ജനവനികേഭാരടത  മഭാനനികഭാനഭായനി   പശു,
കേനിടഭാവട്ട്  എന്നനിവയുടട  കേശഭാപട്ട്  നനികരഭാധനികകണതട്ട്  ആവശവമഭായനിരനിക്കുന്നു".
ഇതഭാണട്ട്  2015-ടല  ബനിലനിടന്റെ  statement  of  objects  and  reasons-ല്
പറഞനിരന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  കൃതവമഭായുല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ  അജണയഭാടണന്നട്ട്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാല.  എന്നഭാല് ഇതട്ട് സലസ്ഥഭാന പരനിധനിയനില് വരന്ന കേഭാരവമഭാണട്ട്
എന്നുളളതുടകേഭാണട്ട് അതട്ട് പനിന്നതീടട്ട് പഭാസ്സഭാകേഭാടത കപഭാവകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനി  ഇവനിടട
പറയുകേയുണഭായനി,  ഇതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ  അജണയഭാടണന്നട്ട്.  രണട്ട്
കേഭാരവങ്ങള  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനിയുടട  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണഭാകുടമന്നട്ട്  ഞഭാന്
വനിചഭാരനിക്കുന്നു.  ഒന്നട്ട്,  ഭരണഘടന  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഉണഭാകനിയതലകലഭാ?  ആ
ഭരണഘടനയുടട directive principles-ല്, cow slaughter ban ടചയ്യണടമന്നുളള
നനിര്കദ്ദേശല വചനിടനികല,  അതട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ ശഭാഖയല;  അതട്ട് ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  കകേഭാണ്സനിറഡ്യൂഷനനിടല  ഡയറകതീവട്ട്  പ്രനിന്സനിപനിളസനില്
ഉളടപടുന്ന  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ
അജണയഭാടണന്നട്ട് പറയുന്നതനില് എനഭാണട്ട് അര്ത്ഥമുളളതട്ട്? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്): സര്,
ഡയറകതീവട്ട് പ്രനിന്സനിപനിളസട്ട് മഭാന്കഡററനി അല,  അതട്ട് കസറനിനുളള ഓപ്ഷനഭാണട്ട്.
കവണടമങ്കനില് എടുകഭാല;  കവണങ്കനില് എടുകകണ ഡയറകതീവട്ട് പ്രനിന്സനിപനിളസനില്
എടനഭാടകയുണട്ട്?  മഇലനികേ  അവകേഭാശതനില്  ഇലഭാതടതഭാടക  ഡയറകതീവട്ട്
പ്രനിന്സനിപനിളസനില്  ഉണട്ട്,  ഇവനിടട  എന്കഫെഭാഴട്ട്  ടചയ്യഭാന്  പറ്റുകമഭാ?  കേഭാരണല
ഇവനിടട  നമ്മേള  നനിയമല  ഉണഭാകനിയനിടനില.  കകേന്ദ്രല  ഉണഭാകനിയ  നനിയമമഭാണട്ട്,
ഡയറകതീവട്ട് പ്രനിന്സനിപനിളസനില് ഉണഭായനിട്ടുകപഭാലുല കകേന്ദ്രല നനിയമല ഉണഭാകനികയഭാ?
എന്തുടകേഭാണട്ട് നനിങ്ങളകട്ട് ഉണഭാകഭാന് കേഴനിഞനില?

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ചനില സലസ്ഥഭാനങ്ങളനില് നനിയമല ഉണഭാകനി,
നനിയമല  പഭാസ്സഭാകനി,  ബഭാന്  ടചയ്തു.   എനനികട്ട്  അറനികയണതട്ട്,  ഇഇ  കേഭാരവങ്ങള
പരനിഗണനിചടകേഭാണട്ട്  സജഷന്സട്ട്  വരനികേയുണഭായനി.  കകേരളതനിടന്റെ  പ്രകതവകേമഭായ
സഭാഹചരവങ്ങള പലരല ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനതനില്
പ്രകതവകേമഭായ ഒര നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട് കകേരള ഗവണ്ടമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാകണഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  കൃതവമഭായ വര്ഗ്ഗതീയ അജണയഭാണട്ട് ഇതനിനു
പനിന്നനിലുളളതട്ട്. നമ്മുടട രഭാജവല ബഹുസത്വരതയുളള രഭാഷ്ട്രമഭാണട്ട്. പല സലസ്ഥഭാനങ്ങളുല
പല  നനിലപഭാടുകേള  സത്വതീകേരനികഭാറണട്ട്.  നനികരഭാധനിച  സലസ്ഥഭാനങ്ങള  ഉണട്ട്.  അതട്ട്
സലസ്ഥഭാന വനിഷയമഭാണട്ട്.  സലസ്ഥഭാനമഭാണട്ട് ആ കേഭാരവങ്ങളനില് തതീരമഭാനടമടുകകണതട്ട്.
പകക്ഷ  അഖനികലനവഭാ  വവഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാകഭാന്കവണനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
ഈ  നനിയമല  ടകേഭാണ്ടുവന്നതനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന്റെ  അജണ
നടപഭാകലഭായനിരന്നുടവന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  പറഞതട്ട്.  അന്നട്ട്  രഭാജവവവഭാപകേമഭായനി
ഉയര്ന്നുവന്ന  പ്രതനികഷധതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണനിതട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനനിടയഭായതട്ട്.
ഇതട്ട് വതീണ്ടുല ചട കഭദഗതനിയനിലൂടട ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകപഭാള ഉകദ്ദേശല
വവക്തമഭാണട്ട്,  അതട്ട്  ഒര  തരതനിലുല  അലഗതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയുകേയനില.  ഇകപഭാള
ഏടറക്കുടറ  കബഭാദവമഭാടയങ്കനില്  അതട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്നതഭാണട്ട്   നലതട്ട്.  ഇവനിടട
നനിയമല കവണകമഭാ,  കവണകയഭാ എന്നടതഭാടക കൃതവമഭായ ഘടതനില് തതീരമഭാനനികഭാല.
അതനില്  ഒര  വനിഷമവമനില.  പകക്ഷ,  ഇന്നടത  ഘടതനില്  രഭാജവവവഭാപകേ
മഭായനിതടന്ന ഇതനിടനതനിടര പ്രതനികഷധല ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണട്ട്. പനിന്വലനിക്കുകേയഭാണട്ട്
യഥഭാര്ത്ഥതനില് ടചകയ്യണതട്ട്. അത്രകയ ഇകപഭാള പറയഭാനുളള.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ടചന്നനിതല):  സര്,  ഇകപഭാള  സുപ്രതീല
കകേഭാടതനിയനില് ഒര കകേസട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്. സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുടട ഡനിവനിഷന് ബഞട്ട്  ഇഇ
കകേസട്ട്  ഹനിയര്  ടചയ്യഭാടമന്നട്ട്  സമ്മേതനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുടട  സലസ്ഥഭാന
ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ആ  കകേസ്സനില്  കേക്ഷനികചരകമഭാ?  കേഭാരണല  ഇഇ  കനഭാടനിഫെനികകഷനട്ട്
എതനിരഭായനിടഭാണട്ട്  കകേസട്ട് വന്നനിട്ടുളളതട്ട്.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുടട  വഭാര്ത
വന്നയുടടനതടന്ന  ഇന്നു  രഭാവനിടല  അഡത്വകകറട്ട്  ജനറലുമഭായനി  സലസഭാരനിചനിരന്നു.
അതുമഭായനി  ബനടപടട്ട്  നമ്മേളുല  കേക്ഷനികചരന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനികണടമന്നട്ട്  ആവശവടപടനിട്ടുണട്ട്.   അവനിടടയുളള  ഭരണഘടനഭാ
വനിദഗ്ദ്ധരമഭായനി ആകലഭാചനിചട്ട് കേഭാരവങ്ങള നതീക്കുല.

മനി  .    സതീകര്:  വളടര  വസ്തുനനിഷ്ഠവല,  നനിഷ്പക്ഷവല,  സതവസനവമഭായ  ഒര
ചര്ചയഭാണട്ട്  ഇഇ  വനിഷയടത  അധനികേരനിചടകേഭാണട്ട്  നമ്മുടട  സഭ
നടതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  രഭാജവതനിടന്റെ  നനിയമ  വവവസ്ഥ  ടവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന
സനര്ഭങ്ങളനിടലലഭാല ഉന്നത നനിലവഭാരകതഭാടുകൂടനി  അതനില് ഇടടപടുന്ന,  അതനിടന
അഭനിസലകബഭാധന ടചയ്യുന്ന,  കകേരള നനിയമസഭയുടട പഭാരമ്പരവല വതീണ്ടുല ഇഇ സഭ
ഉയര്തനിപനിടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇതരല  സക്രനിയ  ചര്ചകേളുല  സലവഭാദങ്ങളുല
നടക്കുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുല  സലയമനല  പഭാലനിചടകേഭാണട്ട്,  മഭാറനി  നനില്ക്കുന്ന
രതീതനിയഭാണട്ട് സഭഭാദവക്ഷന്മഭാര് സത്വതീകേരനികഭാറളളതട്ട്.  എന്നഭാല് ഇഇ സനര്ഭതനില്
ഒര  പ്രകതവകേ  പരഭാമര്ശല  അനനിവഭാരവമഭാടണന്നട്ട്  ടചയര്  കേരതുന്നു.
ടടവവനിദവപൂര്ണ്ണവല  സങ്കതീര്ണ്ണവമഭായ  ഒര ജനഭാധനിപതവ  പ്രക്രനിയയഭാണട്ട്  നമ്മുടട
ഭരണഘടനയനില് ഉളകചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട് അതതീവ സൂഷ്മതയുളള ഒന്നുമഭാണട്ട്.
ആ സൂഷ്മതകയഭാടുകൂടനി  അതനിടന പരനിപഭാലനിക്കുകേ എന്നുളളതട്ട്  രഭാജവതനിടന്റെ എലഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുമുള്ള മനുഷവരടട ആവശവമഭാണട്ട്, കേടമയഭാണട്ട്.  ഇവനിടട മുഖവമനനിയുല
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവല ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാടല ഇഇ വനിജഭാപനല 'കേഭാലനിചന വഴനി
കേഭാലനി  വനിപണനല  തടയല്'  എന്നു  വനിശദതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയുടമങ്കനിലുല
യഥഭാര്ത്ഥതനില്  പകരഭാക്ഷമഭായ ഇടടപടലുകേള ഇതനിലുണട്ട്.   നമ്മുടട രഭാജവടത
സലബനനിചനിടകതഭാളല  ഭരണഘടന  കേളറബനിള ടലജനികസഷന്  അഥവഭാ
വക്രതീകേരനിച  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിടനതനിരഭായനി  എലഭാ  കേഭാലത്തുല  ശക്തമഭായ
നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  You  cannot  do  anything  indirectly  what  you
cannot  do  directly  എന്ന  തതത്വല  എന്നുല  ഉയര്തനിപനിടനിച  ഭരണഘടനയഭാണട്ട്
നമ്മുകടതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല  ഇതനില്  പകരഭാക്ഷമഭായ  തഭാല്പരവങ്ങളുടട
അവസരങ്ങളുടണന്നട്ട്  കേഭാണുന്നതട്ട്  നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭാണട്ട്.  1968-ല്  ശതീമതനി
മഭാധവനിക്കുടനി എഴതനിയ "വനിശുദപശു"  എന്ന ഒര കേഥ ഇഇ സനര്ഭതനില് ടചയര്
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സഭയുകടയുല  ടപഭാതുസമൂഹതനികന്റെയുല  ശദയനില്ടപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  പ്രവചനഭാത്മകേമഭായ
നനിലയനില് എഴതനിയ ഒര കേഥയഭായനിരന്നു അതട്ട്.  വനിശന്നു വലഞ ഒര ബഭാലന്
പഴടതഭാലനി തനിന്നുകമ്പഭാള ഒര പശു അതട്ട് തടനിടയടുത്തു, തടനിടയടുത പശുവനിടന
വനിശപനിടന്റെ  ആധനികേവല  ടകേഭാണട്ട്  ബഭാലന്  തളളനിമഭാറനിയതനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ഒര
സലഘല വന്നട്ട് ബഭാലടന ടകേഭാല്ലുന്ന കേഥയഭായനിരന്നു 'വനിശുദപശു' എന്ന കേഥ.  അതട്ട്
നമ്മുടട രഭാജവതട്ട് വളര്ന്നു വരഭാതനിരനികടട എന്നട്ട് ടചയര് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു,  കകേരള
നനിയമസഭ അതട്ട് രഭാജവകതഭാടഭാടകേ അഭവര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനികട്ട്  ചടല  275  പ്രകേഭാരമുളള  ഉപകക്ഷപല

അവതരനിപനികഭാവന്നതഭാണട്ട്.

III.   ചടല 275 പ്രകേഭാരമുള്ള സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന്

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ചടല  275  പ്രകേഭാരമുളള

തഭാടഴപറയുന്ന സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന്  അവതരനിപനിക്കുന്നു:

''2017  കമയട്ട്  23-നട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് വനിജഭാപനല ടചയ The Prevention

of  Cruelty  to  Animals  (Regulation  of  Livestock  Markets)  Rules,  2017

മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയല്  നനിയമല  1960-ടന്റെ  ഉകദ്ദേശവ  ലക്ഷവങ്ങളകട്ട്

വനിരദവല  ചടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരതനിടന്റെ  തനികേഞ

ദുര്വനിനനികയഭാഗവമഭാണട്ട്.  ഭരണഘടനയുടട  ഏഴഭാല  പടനികേയനിടല  രണഭാല  ലനിസനില്

സലസ്ഥഭാന വനിഷയങ്ങളനില് ഉളടപടുതനിയനിട്ടുള്ള വനിഷയങ്ങടള സലബനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള.  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിടന്റെ  ഇഇ  വനിജഭാപനല  ഭരണഘടനയുടട

അടനിസ്ഥഭാന  ഘടകേങ്ങളനിടലഭാന്നഭായ  ടഫെഡറല്  സലവനിധഭാനടത  അടനിമറനിക്കുന്നു.

ലക്ഷകണകനിനഭാളുകേളുടട ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗല ഇലഭാതഭാക്കുകേയുല ടതഭാഴനിടലടുകഭാനുള്ള

അവകേഭാശതനികന്മേല്  അനവഭായമഭായ  നനിയനണങ്ങള  അടനികചല്പനിക്കുകേയുല

ടചയ്യുന്ന പ്രസ്തുത ചടങ്ങള ഭരണഘടനയുടട അനുകച്ഛേദല  19(1)(ജനി)-യുടട നഗ്നമഭായ

ലലഘനമഭാണട്ട്.

സലസ്ഥഭാനങ്ങളുടട  കേഭാര്ഷനികേ  സമ്പദ്ഘടനടയ  പഭാടട  തകേര്ക്കുകേയുല

ഭക്ഷവസുരക്ഷയട്ട് ഭതീഷണനി ഉയര്ത്തുകേയുല കേന്നുകേഭാലനികേളുടട സത്വതനമഭായ വനിനനിമയല

തടയുകേയുല ടചയ്യുന്ന  2017-ടല ചടങ്ങള അടനിയനരമഭായനി പനിന്വലനികണടമന്നുല

സലസ്ഥഭാന വനിഷയങ്ങളനില് നയരൂപതീകേരണവല നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവല നടത്തുന്നതനിനുള്ള

ഓകരഭാ  സലസ്ഥഭാനതനികന്റെയുല  അവകേഭാശല  പൂര്ണ്ണമഭായനി  അലഗതീകേരനികണടമന്നുല

ഇഇ സഭ കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശവടപടുന്നു.”
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Leader of Opposition (Shri Ramesh Chennithala): Sir, we support the
substantive motion given by the Chief Minister.

മനി  .   സതീകര്: ഇഇ സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന് അലഗതീകേരനികണടമന്ന പ്രശ്നടത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.................

സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന് സഭ അലഗതീകേരനിച.

(സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന് ശതീ. ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല് പ്രതനികൂലനിക്കുകേയുല മടറലഭാ
അലഗങ്ങളുല അനുകൂലനിക്കുകേയുല ടചയ്തു.)

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, ഞഭാന് കപഭാള ആവശവടപടുന്നു.

മനി  .   സതീകര്: സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന് സഭ അലഗതീകേരനിച കേഴനിഞ്ഞു. അങ്ങട്ട് ആ
സമയതട്ട്   കപഭാള  ആവശവടപടനില.  കപഭാള  ആവശവടപടണമഭായനിരന്നു;  ഇനനി
നനിര്വ്വഭാഹമനില.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): സര്,
നനികഷധ കവഭാടനിനുകവണനി മഭാത്രമുളള കഭദഗതനി ഒര രൂപതനിലുല അലഗതീകേരനികഭാന്
പറനില. 

മനി  .    സതീകര്:  അതട്ട് റൂള ഔടട്ട് ടചയ്തു കേഴനിഞ്ഞു. ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനികട്ട്
സകമ്മേളനല അവസഭാനനിപനികഭാനുളള പ്രകമയല അവതരനിപനികഭാവന്നതഭാണട്ട്.

IV.   പ്രകമയല

സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന്നതട്ട് സലബനനിചട്ട്

മുഖവമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്,  സഭ മുമ്പഭാടകേ മറട്ട് അതവഭാവശവ
ബനിസനിനസകേടളഭാന്നുമനിലഭാതതനിനഭാല്  സഭ  അനനിശനിത  കേഭാലകതയട്ട്
പനിരനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീകര്: പ്രകമയല സഭ അലഗതീകേരനിച. 

ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്... സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന്നു.

(സഭ  കദശതീയ  ഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട  ഉചയട്ട്  12.00  മണനികട്ട്
അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
NOTIFICATION

No.2562/Table-1/2017/Leg.  
Dated, Thiruvananthapuram, 9th June, 2017.

ഇന്ഡവന്  ഭരണഘടനയുടട  174-ാം  അനുകച്ഛേദല  (2)-ാം  ഖണ്ഡല  (എ)
ഉപഖണ്ഡപ്രകേഭാരല നല്കേടപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കകേരള സലസ്ഥഭാന
ഗവര്ണ്ണര് പതനിനഭാലഭാല  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ആറഭാല  സകമ്മേളനല  2017  ജൂണ്
8-ാം തതീയതനി അതനിടന്റെ സകമ്മേളനല അവസഭാനനിചതു മുതല് സമഭാപനിപനിചനിരനിക്കുന്നു.

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 Sixth Session of  the Fourteenth Kerala Legislative
Assembly with effect from June 8, 2017 at the conclusion of its sitting.

By Order of the Governor.

V.K. BABU PRAKASH
Secretary
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