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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VI-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ആറനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2017   ജൂണ്    08,    വവനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്   ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദവക്ഷതയബല്  കദേശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകതനാലട   നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

I ചട്ടലാം 130 അനുസരബചളള ഉപകക്ഷപതബകന്മേലുളള ചര്ച

കേന്നുകേനാലബ കേശനാപ്പെക്ക് നബകരനാധനലാം

മബ  .    സസ്പീകര് :   രനാജവലാം  അസനാധനാരണമനായ  സനാഹചരവതബകലയക്ക്  നസ്പീങ്ങുന

അവസ്ഥയബലനാണക്ക്  നബയമസഭയുലട  പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനലാം  വബളബചകചര്കനാന

മുഖവമനബയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവലാം  സലാംയുക്തമനായബ  തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.   ഭരണഘടന

വബഭനാവനലാം ലചയ്യുന സുരക്ഷബതതത്വവലാം സലാംരക്ഷണവലാം എലനാ വബഭനാഗലാം ജനങ്ങള്കലാം

ലഭബകകമനാ  എന  ആശങ്ക  ഈ  സഭ  ചര്ച  ലചയ്യണലമന  ആവശവമനാണക്ക്
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ഉയര്ന്നുവനബരബകനതക്ക്.   ലഫെഡറല്  അന:സതയുലട  ഉളളടകതബല്നബനക്ക്

വവതബചലനലാം  ഉണനാകുകമനാ  എന  ആശങ്കയുലാം  ഇതരലാം  ഒരു  ചര്ചയക്ക്

ഉകപനാല്ബലകേമനായബട്ടുണക്ക്.  രനാജവതക്ക്  ഉയര്ന്നുവരുന പ്രശ്നങ്ങലള അഭബസലാംകബനാധന

ലചയ്യുനതബല്  ഇനവയബലല  മറക്ക്  നബയമസഭകേളബല്നബനക്ക്  വവതവസ്തമനായബ  മുനകപ

പറകന പക്ഷബയനാണക്ക് കകേരള നബയമസഭ.  രനാജവതനാദേവമനായബ ഒരു നബയമസഭ ഈ

വബഷയലാം ചര്ച ലചയ്യുകേയനാണക്ക്. 

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന) :    "സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട അധബകേനാരലാം

കേവര്നക്ക്,  കേന്നുകേനാലബ  കേശനാപ്പെക്ക്  ഫെലതബല്  വബലകബലകനാണക്ക്,  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

പുറലപ്പെടുവബച  വബജനാപനലാംമൂലലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തുളവനായബരബകന  ഗുരുതരമനായ

സ്ഥബതബവബകശഷലാം ഈ സഭ ചര്ച ലചയ്യണലാം" എന ഉപകക്ഷപലാം അവതരബപ്പെബകന്നു.

II ക്രമപ്രശ്നലാം

ഉപകക്ഷപലാം അവതരബപ്പെബകനതബലല നടപടബക്രമലാം

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  ഉപകക്ഷപലത തതത്വതബല് അലാംഗസ്പീകേരബകന്നു. കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  ഗസറക്ക്  വബജനാപനലാം  വഴബ  ആകബലല  വവവസ്ഥകേള്   വബവബധ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്  ബനാധകേമനാകനാനനാണക്ക്   ഉകദ്ദേശബകനതക്ക്.  പ്രസ്തുത  ആകബല്  6

അദവനായങ്ങളബലനായബ  41  വകുപ്പുകേളുണക്ക്.   ഇകപ്പെനാള്  പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുളള

വബജനാപനതബല്,  ആകബലല  1  മുതല്  5  വലരയുളള  അദവനായങ്ങള്  മനാത്രകമ
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സലാംസ്ഥനാനതബനക്ക്  ബനാധകേമനാകബയബട്ടുളള.   6-ാം  അദവനായലാം  കകേരളതബനക്ക്

ബനാധകേമനാകബലകനാണ്ടുളള  വബജനാപനലാം  നനാളബതുവലര  പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടബലനാത

സനാഹചരവതബല് കകേരളതബനക്ക് ബനാധകേമനാകനാത  വബജനാപനലത സലാംബനബചക്ക്

ഉപകക്ഷപലാം  അവതരബപ്പെബകനതബല്  പ്രസക്തബയുകണനാലയനക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.

ഈ വബഷയലാം ഹഹകകനാടതബയുലട പരബഗണനയബലുമനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര്:    ഉപകക്ഷപതബലന്റെ  ഉളളടകവമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കേനാരവമനാണക്ക്

ക്രമപ്രശ്നമനായബ  ഉനയബചബരബകനതക്ക്.   ചര്ചയബല്  പലങ്കടുത്തുലകേനാണക്ക്  ഇകനാരവലാം

ഉനയബകനാവനതനാണക്ക്.

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

പുറലപ്പെടുവബചബരബകന  വബജനാപനതബലന്റെ  ഫെലമനായബ  അനവ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്നബനക്ക് കകേരളതബകലയക്ക് വരുന ലക്ഷകണകബനക്ക് കേന്നുകേനാലബകേലള

തടയുന  അവസ്ഥ  വന്നുകചരുലാം.  1960-ലല  മൃഗങ്ങകളനാടുളള  ക്രൂരത  തടയല്

നബയമതബലന്റെ  അടബസ്ഥനാനതബല്  കേന്നുകേനാലബ  ചനകേളുലട  പ്രവര്തനലാം

നബയനബകനാലനന കപരബലനാണക്ക്  ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബചലകേനാണക്ക്  2017  കമയക്ക്  23-നക്ക്

കകേന്ദ്ര സര്കനാര് വബജനാപനലാം പുറലപ്പെടുവബചബരബകനതക്ക്.  കേന്നുകേനാലബകേളുലട കേശനാപ്പെക്ക്

പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നബകരനാധബകന  അവസ്ഥയനാണക്ക്  ഇതുമൂലലാം  ഉണനായബട്ടുളളതക്ക്.
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രനാജവതനാലകേയുലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തുലാം  ലതനാഴബല്-വവനാപനാര-ഭക്ഷവസുരക്ഷനാ  കമഖലകേളബല്

ദൂരവവനാപകേമനായ  പ്രതവനാഘനാതങ്ങള്കലാം  കപനാഷകേനാഹനാരകറവമൂലമുളള  ആകരനാഗവ

പ്രതബസനബകലാം  ഇതക്ക്  വഴബവയലാം.   നബയമതബലന്റെ  മറവബല്  പപൗരലന്റെ  ലതനാഴബല്-

വവനാപനാര-ആഹനാര സത്വനാതനവതബനുളള മപൗലസ്പീകേനാവകേനാശലാം ഹനബകകേയനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  ലചയ്യുനതക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനതബലന്റെ  അധബകേനാരനാവകേനാശങ്ങളബകലയക്ക്  കകേന്ദ്രലാം

കേടന്നുകേയറുന  നബലയുലാം  ഈ  ചട്ടലാം  പ്രനാബലവതബല്  വരുനകതനാലടയുണനാകുലാം.

സലാംസ്ഥനാനതക്ക്  മനാലാംസ  വബല്പ്പെന  ലതനാഴബലബല്  ഏര്ലപ്പെട്ടബട്ടുളള  ലക്ഷകണകബനക്ക്

ആളുകേളുലട ജസ്പീവബതലാം ദുരബതതബലനാകുലാം.  കേന്നുകേനാലബകേലള കൃഷബയനാവശവതബനലനാലത

വബല്കരുതക്ക്,  അറവശനാലകേള്കക്ക്  വബല്കരുതക്ക്,  പ്രനായമനാകേനാതവലയ  ചനയബല്

ലകേനാണ്ടുവരരുതക്ക്,  കേന്നുകേനാലബകേളുലട വബശദേവബവരങ്ങള് അടങ്ങബയ സര്ട്ടബഫെബകറ്റുകേള്

ഹകേവശലാം  സൂക്ഷബകണലമനതടകമുളള  അസലാംബന  ജഡബലവലാം

അപ്രനാകയനാഗബകേവമനായ  വവവസ്ഥകേള്  ചട്ടതബല്  ലകേനാണ്ടുവനബരബകനതക്ക്

സലാംസ്ഥനാനലത  കേര്ഷകേര്കക്ക്  വലബയ  തബരബചടബയനാകുലാം.   കകേന്ദ്ര  വബജനാപനലാം

കകേരളതബലല മനാലാംകസവനാലനാദേന കമഖലലയ അകങ്ങയറലാം പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബകലാം.

ഇഷ്ടമുളള  ഭക്ഷണലാം  കേഴബകനാനുളള  ജനങ്ങളുലട  സത്വനാതനവതബനുകനലരയുളള

കേകയ്യറമനാണബതക്ക്.    കകേരളതബകലയക്ക്  ലകേനാണ്ടുവരുന  ഉരുകളുലട  എണ്ണതബല്

ഇകപ്പെനാള്തലന ഗണവമനായ കുറവവനബട്ടുണക്ക്.  ഈ വബജനാപനതബലന്റെ ഫെലമനായബ
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സലാംസ്ഥനാനലത  പനാലുല്പ്പെനാദേനലാം  കുറയുകേയുലാം  പനാല്  വബല  കൂടുകേയുലാം  ലചയ്യുലാം.

പനാലുല്പ്പെനാദേനലാം  വര്ദബപ്പെബകനാന  ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെനാകന

പദതബകേള്കകവണബ  കേറവപ്പെശുകള്,  കേന്നുകുട്ടബകേള്  എനബവലയ  അനവ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്നബനക്ക്  കേനാലബചനകേള്  മുകഖന  ലകേനാണ്ടുവരുനതബനക്ക്  ഈ

നബയനണലാം  തടസ്സമനായബതസ്പീരുലാം.  ഈ  രലാംഗതക്ക്  സലാംസ്ഥനാനലാം  കനടബയ  വര്ദന

നബലനബര്തനാന  കേഴബയനാത  സനാഹചരവമനാണക്ക്  സലാംജനാതമനായബരബകനതക്ക്.  കേറവ

വറബയതുലാം പ്രനായമനായതുമനായ കേന്നുകേനാലബകേലള വബറഴബകനാന കേഴബയനാലത വരുനകതനാലട

നനാട്ടബനപുറങ്ങളബലല  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്  പ്രതബസനബയബലനാകുലാം.    ഫെലതബല്

ഭരണഘടനയബലല  19  (1)  (ജബ)  അനുകച്ഛേദേലാം  ഉറപ്പുനല്കുന ലതനാഴബല് ലചയ്യനാനുളള

മപൗലബകേനാവകേനാശലാം  ലലാംഘബകലപ്പെടുകേയനാണക്ക്.   പുതബയ  നബയനണങ്ങള്  മൃഗശനാലനാ

നടതബപ്പെബലന  അവതനാളതബലനാകലാം.   കകേന്ദ്ര  വബജനാപനലാം   ജനങ്ങലള  ഒനടങ്കലാം

ബനാധബകന  കേനാരവമനാണക്ക്.   കകേരളതബല്  മനാലാംസനാഹനാരലാം  കേഴബകന  95

ശതമനാനതബലധബകേവലാം സനാധനാരണകനാരുലാം ദേരബദ്രരുമനാണക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനതക്ക് നടകന

കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയുലട  മനാലാംസ  കേചവടലത  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബകന

ഒനനാണക്ക് ഈ നസ്പീകലാം എനക്ക് തബരബചറബയണലാം. ഈ തസ്പീരുമനാനലാം മറക്ക് ഭക്ഷവവസ്തുകളുലട

വബലകയറതബനുലാം   ജസ്പീവബതലചലവക്ക്  വര്ദബകനതബനുലാം  ഇടയനാകുലാം.   ഈ

നബയനണങ്ങള്മൂലലാം  മനാലാംസകയറ്റുമതബ  രലാംഗതക്ക്  ലചറുകേബടകനാര്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം
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ഒഴബവനാകലപ്പെടുന  സനാഹചരവമുണനാകുലാം.   വനകേബട  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക്ക്  കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബലന്റെ  വബജനാപനലാം  യനാലതനാരുവബധ  ബുദബമുട്ടുലാം  ഉണനാകനബല.  എനനാല്

പ്രസ്തുത വബജനാപനലാംമൂലലാം തുകേല് വവവസനായ കമഖല തകേരുകേയുലാം മൃഗങ്ങളുലട കതനാല്

വബല്കനതബലൂലട  ഇറചബകചവടകനാര്കക്ക്  ലഭബകന  വരുമനാനലാം  ഇലനാതനാകുകേയുലാം

ലചയ്യുലാം. കേര്ഷകേകരയുലാം മനാടുകേചവടകനാകരയുലാം ലതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം കേഷ്ടതബലനാകന

നടപടബയനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്നബന്നുലാം  ഉണനായബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

ലകേനാണ്ടുവനബരബകന ചട്ട  കഭദേഗതബ  ഭരണഘടനനാവബരുദവലാം ലഫെഡറല് തതത്വങ്ങള്

ലലാംഘബകനതുലാം  നബയമവബരുദവമനാണക്ക്.  ഭരണഘടനയുലട  ഏഴനാലാം  ലഷഡഡ്യൂളബല്

സലാംസ്ഥനാന  ലബസബല്  ഉള്ലപ്പെടുന  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  പരബപനാലനവലാം  സലാംബനബചക്ക്

നബയമലാം  നബര്മ്മേബകനാകനനാ  ചട്ടങ്ങള്  ഉണനാകനാകനനാ  ഉതരവക്ക്  പുറലപ്പെടുവബകനാകനനാ

കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബനക്ക്  അധബകേനാരമബല.  ഈ  വബജനാപനലാം  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട

അധബകേനാരതബകന്മേലുള്ള  കേടന്നുകേയറവലാം  ഭരണഘടനനാ   ലലാംഘനവമനാണക്ക്.

ഭക്ഷണതബനുകവണബ  മൃഗങ്ങലള  ലകേനാല്ലുനതക്ക്  നബയമപ്രകേനാരലാം

അനുവദേനസ്പീയമനാലണനബരബലക  കേശനാപ്പെബനനായബ  മൃഗങ്ങലള  വബല്കനതക്ക്  തടയനാന

കേഴബയബല.  മൃഗങ്ങകളനാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയല്  നബയമതബലന്റെ  ഉകദ്ദേശലക്ഷവങ്ങള്കക്ക്

വബരുദമനായനാണക്ക്  ചട്ടങ്ങള്  പുറലപ്പെടുവബചബരബകനതക്ക്.  കേനാര്ഷബകേ-വവനാവസനായബകേ-

ലതനാഴബല്  കമഖലകേലള  തകേര്കനതുലാം  പപൗരനാവകേനാശലത  ലലാംഘബകനതുലാം
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സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട  അധബകേനാരങ്ങളബല്  കേടന്നുകേയറുനതുമനായ  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ

വബജനാപനലാം  ജനങ്ങളുലട  ലപനാതുതനാല്പരവലാം  പരബഗണബചക്ക്  റദ്ദേനാകണലമനക്ക്

ആവശവലപ്പെടുന്നു. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദേനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരവവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബനാലന  ):

ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    അചതനാനന്ദന:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.  കകേന്ദ്ര

സര്കനാര് ജനങ്ങളുലട ജസ്പീവബതലതയുലാം ജസ്പീവബത രസ്പീതബകേലളയുലാം ആഹനാരക്രമങ്ങലളയുലാം

നബയനബചക്ക്  തുടങ്ങബയബരബകകേയനാണക്ക്.  വനകേബട  കേയറ്റുമതബ-ഇറകമതബ

കേമ്പനബകേള്കകവണബയനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  വബജനാപനലാം

പുറലപ്പെടുവബചബരബകനതക്ക്.  ബസ്പീഫെക്ക്  നബകരനാധബചബട്ടബലലന്നുലാം  കേനാലബചനകേളബലല

വബപണനലാം  മനാത്രകമ  നബകരനാധബചബട്ടുള്ളൂലവന്നുമുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ  വനാദേലാം

ലതറനാണക്ക്.  ഉടമസ്ഥന  മനാടബലന  അറവബനുകവണബ  വബല്കരുലതന  വവവസ്ഥ

ഉള്ലപ്പെടുതബയബരബകനതബലൂലട  അറവക്ക്  നബകരനാധബകന വബജനാപനമനാണക്ക്   കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  പുറലപ്പെടുവബചബരബകനതക്ക്.  ഇതബലല   നബബനനകേള്   വനകേബട

കേചവടകനാര്കക്ക്  സഹനായകേരമനാണക്ക്.   മനാടബലന  വനാങ്ങുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്

സനാക്ഷവലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഇകനാരവലാം  അധബകൃതര്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ലചയ്യണലാം.
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വബപണബയബല്നബനക്ക്  വനാങ്ങുന  സനാധനങ്ങള്കക്ക്  വബനബകയനാഗ  ചട്ടലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്  ലചയ്യുനതക്ക്.  കേനാളകേളുലട  വനസ്പീകേരണ  പ്രക്രബയ

കുറകേരമനാകബയബരബകനതബലൂലട  പ്രനായമനാകുന  കേനാലബകേലള  കേശനാപ്പെബനനായബ

വബല്കകേയുലാം പുതബയവലയ വനാങ്ങുകേയുലാം ലചയ്യുനതബനുള്ള കേര്ഷകേരുലട സത്വനാതനവലാം

ഹനബകലപ്പെടുകേയുലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുലട  ജസ്പീവബതമനാര്ഗ്ഗലാം  ഇലനാതനാകുകേയുലാം

ലചയ്യുകേയനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ  വബജനാപനലാംമൂലലാം  കേശനാപ്പുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട

ലതനാഴബല്  നഷ്ടലപ്പെടുകേയുലാം  ബസ്പീഫെക്ക്  നബകരനാധബത  ഭക്ഷണമനാവകേയുലാം  ലചയ്യുന

സനാഹചരവമുണനാകുലാം.  സഹകേരണ കമഖലയബല് കേശനാപ്പെക്ക്  ശനാലകേളുലാം  കേനാലബചനകേളുലാം

രൂപസ്പീകേരബകനതക്ക് സലാംബനബചക്ക്  ആകലനാചബകകേയുലാം ഇതബനനായബ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുകേയുലാം ലചയ്യണലാം.  മൂലവവര്ദബത ബസ്പീഫെക്ക്  കേയറ്റുമതബയബലൂലട  സലാംസ്ഥനാനതബനക്ക്

വരുമനാനമുണനാകനാന സനാധബകലാം.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.  2017  കമയക്ക്

23-ാം തസ്പീയതബ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക് പുറലപ്പെടുവബച വബജനാപനലാംമൂലലാം സലാംസ്ഥനാനതക്ക്

ഉണനാകേനാന  സനാധവതയുളള  ഗുരുതരമനായ  വബഷയലാം  ചര്ച  ലചയ്യുനതബനക്ക്   പ്രകതവകേ

നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനലാം  വബളബചകചര്ത  ഗവണ്ലമന്റെബലന  അഭബനന്ദബകന്നു.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  വബജനാപനലതത്തുടര്നക്ക്  സനാമ്പതബകേ  രലാംഗത്തുണനായബട്ടുളള

പ്രതബഫെലനങ്ങള്,  ജനങ്ങളുലട  ആകരനാഗവപ്രശ്നങ്ങള്,  സനാമൂഹവപ്രതവനാഘനാതലാം,
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രനാഷസ്പീയവശലാം  എനബവലയകറബചക്ക്  ആകലനാചബകണലാം.  മൃഗങ്ങകളനാടുളള  ക്രൂരത

തടയുനതബനനായബ   ഇറകബയ  വബജനാപനലാംമൂലലാം  രനാജവതക്ക്  വലബയ  സനാമ്പതബകേ

പ്രതവനാഘനാതമനാണക്ക് ഉണനായബട്ടുളളതക്ക്.  പനാല്,  തുകേല്,  ലലവകകനാല്,  എലക്ക്ല്ല്   തുടങ്ങബയ

വവനാപനാര കമഖലകേലള ഇതക്ക് ഗുരുതരമനായബ ബനാധബകലാം.  കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപയുലട

കേചവടലാം  നടകനതുലാം  അഞക്ക്  ലക്ഷകതനാളലാം  കജനാലബകനാരുളളതുമനായ  കേന്നുകേനാലബ

മനാര്കറക്ക് സലാംസ്ഥനാനത്തുണക്ക്.  ബസ്പീഫെക്ക് നബകരനാധനലാം  കകേരളസ്പീയരുലട ഭക്ഷണക്രമലത

ബനാധബകലാം.  അനവസലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്  നബന്നുള്ള  കേന്നുകേനാലബകേളുലട  വരവക്ക്

തടയുനതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനമുണനായനാല്  കകേരളതബലുലാം  അതബലന്റെ

പ്രതവനാഘനാതങ്ങളുണനാകുലാം.    നനാട്ടബനപുറങ്ങളബല്  കേന്നുകേനാലബകേലള  വളര്തബ

വരുമനാനമുണനാകന  സസ്പീകേകളയുലാം  ഇതക്ക്   പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബകലാം.   ബസ്പീഫെക്ക്

ഉലനാദേനതബല്  അഞനാലാം സ്ഥനാനത്തുനബല്കന ഇനവ ഒരു വര്ഷലാം  23650  കകേനാടബ

രൂപയുലട മനാട്ടബറചബയനാണക്ക് കേയറബ അയയനതക്ക്. 2016-17 ജനുവരബ വലരയുളള കേണകക്ക്

പ്രകേനാരലാം  21316  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്  ബസ്പീഫെക്ക്  കേയറ്റുമതബയബലൂലട  രനാജവതബനക്ക്

ലഭബചബട്ടുളളതക്ക്.   കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  പുറലപ്പെടുവബച  ഈ  വബജനാപനലാം

സലാംസ്ഥനാനതബലന്റെയുലാം രനാജവതബലന്റെയുലാം സമ്പദ്ഘടനലയ ഗുരുതരമനായബ ബനാധബകലാം.

ഇതബലൂലട  വബകദേശ  കേറനസബ  രനാജവകതയക്ക്  വരുനതക്ക്  ഇലനാതനാകകേയനാണക്ക്.

കകേരളതബലല   ജനങ്ങളുലട  ലപനാതു  അഭബപ്രനായതബലന്റെ  അടബസ്ഥനാനതബല്
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ഇകനാരവതബല് പുതബയ നബയമ നബര്മ്മേനാണലാം നടതനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുലകര രതനാകേരന:  ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു. 2017  കമയക്ക്  23-ാം

തസ്പീയതബ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  പുറലപ്പെടുവബച   വബജനാപനലാം  സലാംസ്ഥനാനലത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബകന ഒനനാണക്ക്.  ഇഷ്ടമുളള  ആഹനാരലാം  കേഴബകനാനുളള  വവക്തബ

സത്വനാതനവതബനകമലുളള  കേടന്നുകേയറലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയബല.  ജനങ്ങലള

തമ്മേബല് ഭബനബപ്പെബകനാനുളള രനാഷസ്പീയ ശമതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ പശുവബലന ഒരു രനാഷസ്പീയ

മൃഗമനാകകേയനാണക്ക്  ലചയ്യുനതക്ക്.  ഇനവയബല്  കേന്നുകേനാലബകേലള  വളര്തബ  ജസ്പീവബകന

കകേനാടനാനുകകേനാടബ  മനുഷവരബല്  കൂടുതലുലാം  പനാവലപ്പെട്ട  ജനവബഭനാഗങ്ങളനാണക്ക്.  അവരുലട

ജസ്പീവബതലാം  തട്ടബലയടുകനാനുള്ള  ഹബഡന  അജണ  ഇതബലുളളതബനനാല്  ഇതക്ക്

കകേനാര്പ്പെകററ്റുവത്കേരബകലപ്പെടനാതബരബകനാനുലാം  വനാണബജവവത്കേരണതബലന്റെ

തനാലരവതബനക്ക് പബനബല് നബല്കനവലര തുറന്നുകേനാണബകനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.

കേന്നുകേനാലബ  കേചവടതബലന്റെ കുതകേ നബലനബര്തനാന നടത്തുന പ്രവര്തനങ്ങലള

സൂക്ഷ്മമനായബ  പരബകശനാധബകകേയുലാം   അതബനക്ക്  അനുകൂലമനായബ  നബല്കന

ഭരണകൂടതബലന്റെ  ചതബലയകറബചക്ക്  ജനങ്ങലള  കബനാധവലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.

മൃഗങ്ങകളനാടക്ക് കസ്നേഹലാം കേനാണബകകേയുലാം മനുഷവലര ക്രൂരമനായബ ആക്രമബകകേയുലാം ലചയ്യുന

ജനവബരുദ  പ്രവര്തനങ്ങളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബചബരബകനതക്ക്.

ഭരണകൂടതബലന്റെ  തണലബല്  അനവബശത്വനാസങ്ങള്കക്ക്  ആകലാം  കൂട്ടബലകനാണക്ക്
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ഇനവയബല് ആള് ലലദേവങ്ങള് വര്ദബചലകേനാണബരബകകേയനാണക്ക്.  മനുഷവര്കകവണബ

വനാദേബകനവലര  എതബര്കകേയുലാം   അനവബശത്വനാസലാം  പ്രചരബപ്പെബകനവലരയുലാം

മൃഗകസ്നേഹലാം  പറയുനവലരയുലാം  സലാംരക്ഷബകകേയുലാം  ലചയ്യുന   നയമനാണക്ക്   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  സത്വസ്പീകേരബചബരബകനതക്ക്.  മനുഷവന  ഒഴബചള്ളലതലനാലാം  മനുഷവനക്ക്

ആഹനാരമനാകനാലമനതനാണക്ക് ഭരണഘടന വബവക്ഷബചബരബകനതക്ക്.  മനുഷവകരനാടക്ക് ക്രൂരത

ലചയ്യുനവരുലട  നയങ്ങള്  തബരുതനാനുലാം  പബനവലബപ്പെബകനാനുലാം  കകേരള  നബയമസഭ

നടത്തുന  ശമങ്ങള്കക്ക് എലനാ പബന്തുണയുലാം നല്കുന്നു. 

കഡനാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.   ഭരണകൂടതബലന്റെ

പ്രധനാനമനായ  ലക്ഷവലാം  എലനാ  പപൗരനമനാര്കലാം  ഭക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേലയന്നുള്ളതനാണക്ക്.  കേഴബകനവലന്റെ  ഭക്ഷണലാം   ഇലനാതനാകന

നബലപനാടനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  സത്വസ്പീകേരബചബരബകനതക്ക്.  മൃഗങ്ങള്ലകതബലരയുള്ള

ക്രൂരതയുമനായബ ബനലപ്പെട്ട 1960-ലല നബയമതബലന്റെ  11(ഇ)  വകുപ്പെബല്  ക്രൂരമലനാത

രസ്പീതബയബല്  മൃഗങ്ങലള  അറകനതക്ക്  ലതറല  എനക്ക്  പറയുന്നുണക്ക്.  ഇപൗ  നബയമലാം

നബലനബല്കക  അതബനക്ക്  വബരുദമനായ  രസ്പീതബയബല്  ചട്ടമുണനാകനാന  ഗവണ്ലമന്റെബനക്ക്

അധബകേനാരമബല.  കഗനാവധ നബകരനാധനവമനായബ ബനലപ്പെട്ട കേനാരവങ്ങള് കസറക്ക് ലബസബല്

വരുനതനാണക്ക്.    ഇപൗ  പ്രശ്നലത   മതപരമനായബ  തബരബചവബടനാനുള്ള  ശമങ്ങള്

നടകനതക്ക്  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.    ചട്ടങ്ങള്  വനകതനാടുകൂടബ  കേനാലബവളര്തലുലാം
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പനാലുത്പനാദേനവലാം  നടതബ  ഉപജസ്പീവനലാം  കേഴബകന  കേര്ഷകേര്

പ്രതബസനബയബലനായബരബകകേയനാണക്ക്.  ലചറബയ ലചറബയ അറവശനാലകേലള ഇലനാതനാകബ

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക്ക്  ഇപൗ കമഖലയബല് കമല്ലലക കനടുനതബനുലാം ബസ്പീഫെക്ക് എകക്ക്കപനാര്ട്ടക്ക്

സുഗമമനാകനതബനുമനാണക്ക്   ചട്ടലാം  ലകേനാണ്ടുവനബരബകനതക്ക്.   വളര്തക്ക്  പശുകലള

ലതരുവക്ക് പശുകളനാകന  അവസ്ഥയനാണക്ക് വരനാന കപനാകുനതക്ക്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയക്ക് വളലാം

വയന രസ്പീതബയബല് ലകേനാണ്ടുവരുന നയലത എതബര്കന്നു. 

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശര്മ്മേ:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട

അധബകേനാരങ്ങള് കേവര്ലനടുകന വബധതബല്  23-05-2017-ല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക്

നബയമവബരുദമനായബ പുറലപ്പെടുവബച കേന്നുകേനാലബ കേശനാപ്പെക്ക് നബകരനാധനവമനായബ ബനലപ്പെട്ട

വബജനാപനലാം  പബനവലബകനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഭരണഘടനനാപരമനായുലാം  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബ  വബധബകനുസൃതമനായുലാം  വളര്തക്ക്  മൃഗങ്ങളുലട  വബപണനലാം-ലലകേമനാറലാം-

വനാണബജവലാം എനബവയള്ള പൂര്ണ്ണ അധബകേനാരലാം അതനാതക്ക് സലാംസ്ഥനാന സര്കനാരുകേളബല്

നബക്ഷബപ്തമനായബട്ടുള്ളതബനനാല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക് പുറലപ്പെടുവബച പുതബയ ചട്ടലാം യുക്തബകക്ക്

നബരകനാതതുലാം   മകതതര  ജനനാധബപതവ  സലാംസനാരതബനക്ക്  കനലരയുള്ള

ലവല്ലുവബളബയുമനാണക്ക്.  ജനങ്ങളുലട  ജനനാധബപതവ  സത്വനാതനവതബകന്മേലുള്ള

കേടനനാക്രമണങ്ങള്ലകതബലരയുലാം  രനാഷസ്പീയ-സനാഹബതവ-സനാമൂഹവ-സനാലാംസനാരബകേ
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രലാംഗങ്ങളബല്  പ്രവര്തബകനവര്ലകതബലര  ഉയര്ന്നുവനബട്ടുള്ള  ഫെനാസബസക്ക്

അക്രമങ്ങള്ലകതബലരയുലാം ഒറലകട്ടനായബ പ്രവര്തബകനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.  കേന്നുകേനാലബ  കേശനാപ്പെക്ക്

നബകരനാധബചലകേനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുള്ള  വബജനാപനലാം

സമൂഹതബല്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതവനാഘനാതങ്ങള്  ഉളവനാകനതനാണക്ക്.  ജനങ്ങളുലട

ഭക്ഷണക്രമതബകന്മേലുലാം  ജസ്പീവബകനാനുള്ള  അവകേനാശതബകന്മേലുലാം  നബയനണലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതക്ക്  നവനായസ്പീകേരബകനാവനതല.  കേന്നുകേനാലബകേലള  വളര്ത്തുനതബനുലാം

ലലകേമനാറലാം  ലചയ്യുനതബനുലാം  വബല്പ്പെന  നടത്തുനതബനുമുള്ള  ജനങ്ങളുലട

സത്വനാതനവതബകന്മേലുള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  കേടന്നുകേയറലാം  ഭരണഘടനനാ

വബരുദമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   രനാജു എബ്രഹനാലാം: ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.  പരബഷ്കൃത ജനനാധബപതവ

രനാജവങ്ങളബലലനാന്നുലാം  മൃഗങ്ങലള  ലകേനാല്ലുനതക്ക്  നബകരനാധബചബട്ടബല.

രനാജഭരണകേനാലത്തുകപനാലുലാം  ഇലനാതബരുന  ഒരു  നബകരനാധനമനാണക്ക്  ഇകപ്പെനാള്

ലകേനാണ്ടുവനബരബകനതക്ക്.  ജനങ്ങളുലട  അവകേനാശമനായ  ഭക്ഷണ

കേനാരവതബകലര്ലപ്പെടുതബയബരബകന  നബകരനാധനലാം  അപകേടകേരമനായ  പല

സ്ഥബതബവബകശഷങ്ങള്കലാം  കേനാരണമനാകുലാം.  പനാര്ലലമന്റെബലന  അഭബമുഖസ്പീകേരബകനാത,
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ജനനാധബപതവതബല്  വബശത്വസബകനാത  പ്രധനാനമനബ  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട

അധബകേനാരതബല് ഹകേകേടത്തുകേയനാണക്ക്.   മനുഷവലര വര്ഗ്ഗസ്പീയമനായബ  കവര്തബരബകനാന

മനാത്രകമ ഈ നബയമലാം ഉപകേരബകകേയുള്ളൂ.  

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.  കകേന്ദ്ര സര്കനാരബലന്റെ

ഈ  തസ്പീരുമനാനലാം  മനുഷവലന്റെ  ജസ്പീവബകനാനുള്ള  അവകേനാശതബകന്മേലുള്ള

കേടന്നുകേയറമനാണക്ക്.   ഇതക്ക്  രനാജവതക്ക്  ഗുരുതരമനായ  പല  പ്രതബസനബകേള്കലാം

കേനാരണമനാകുലാം. രനാജവലത ജനാതസ്പീയമനായബ കവര്തബരബചക്ക് കവനാട്ടക്ക് കനടുകേ എനതനാണക്ക് ഈ

നബയമലാം  പ്രനാവര്തബകേമനാകനതബനക്ക്  പബനബലുള്ള  ലക്ഷവലാം.  സലാംസ്ഥനാന

സര്കനാരുകേളുലട  അനുമതബ  കതടനാലത  ഈ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാകനതക്ക്

അവകേനാശലലാംഘനമനാണക്ക്.  കേന്നുകേനാലബകേലള സലാംസ്ഥനാനത്തുതലന ബ്രസ്പീഡക്ക് ലചയ്യനാനുലാം

ആവശവമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതനാനുലാം എലനാ പഞനായത്തുകേളബലുലാം ആധുനബകേ

കസനാട്ടര് ഹപൗസുകേള് നബര്മ്മേബകനാനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    ലകേ  .    നനാണ:  ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.  കകേന്ദ്ര സര്കനാരബലന്റെ

വബജനാപനതബലൂലട  വനകേബട  കുതകേ  രനാജവങ്ങളബല്  നബനക്ക്  ബസ്പീഫെക്ക്  ഇറകമതബ

ലചയക്ക്  കകേനാടബകണകബനു  രൂപ   കനടബലകനാടുകനാനുള്ള  അവസരലമനാരുകകേയനാണക്ക്

ലചയ്യുനതക്ക്.  നഡ്യൂനപക്ഷ  തനാലരവതബനക്ക്  വബരുദമനായ  ഈ  നബയമലാം

തടയലപ്പെകടണതനാണക്ക്.   ജനങ്ങളുലട  അവകേനാശലാം  നബകഷധബകലപ്പെടുന  ഈ
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നബയമതബലനതബലര  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒറലകട്ടനായബ  നബല്കനതക്ക്

അഭബനന്ദനനാര്ഹരനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ഉപകക്ഷപലത  എതബര്കന്നു.  കകേന്ദ്ര  വബരുദ

പ്രചരണലാം  നടതബ  ഇലനാത  വബഷയലത  സലാംബനബചക്ക്  ജനങ്ങളബല്

ആശയകഴപ്പെവലാം  ആശങ്കയുലാം  സൃഷ്ടബചക്ക്  വബലകുറഞ്ഞ  രനാഷസ്പീയ  മുതലലടുപ്പെക്ക്

നടത്തുകേയനാണക്ക്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  ഒത്തുകചരലബലന്റെ  ലക്ഷവലാം.   കകേന്ദ്ര  വബരുദ

പ്രചരണതബനുലാം  വര്ഗ്ഗസ്പീയവബകേനാരലാം  ഇളകബവബട്ടക്ക്  സമൂഹതബല്  സലാംഘര്ഷലാം

സൃഷ്ടബകനതബനുലാം  സഭ  ദുര്വബനബകയനാഗലാം  ലചയ്യലപ്പെടുനതക്ക്  തടകയണതനാണക്ക്.

കേന്നുകേനാലബ ചനയബലല വവനാപനാരതബല് ചബല നബയനണങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുതബയതബലന

മനാലാംസ വബല്പ്പെന നബകരനാധനമനായബ ചബത്രസ്പീകേരബകലപ്പെട്ടബരബകകേയനാണക്ക്.  കൃഷബകനാരലന

സഹനായബകനാനനാണക്ക്  ഈ നബയമലാം  ലകേനാണ്ടുവനതക്ക്.   കൃഷബകനാരലന്റെ നബലനബല്പ്പെബനക്ക്

കേന്നുകേനാലബ  സമ്പതക്ക്  ആവശവമനാണക്ക്.   അതബല് കുറവവനതബലനത്തുടര്നക്ക്  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയബല്  കകേസക്ക്  വരബകേയുലാം  അതബനനുസരബചക്ക്  റൂള്സക്ക്  ലകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്  കഭദേഗതബ  ലചയ്യനാന  തയ്യനാറനാലണനക്ക്

ലവളബലപ്പെടുതബയതബനുകശഷവലാം  പ്രകതവകേ  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനലാം

വബളബചകൂട്ടബയബരബകനതക്ക് രനാഷസ്പീയലക്ഷവലാം മുനനബര്തബയനാണക്ക്.   സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയുലാം

ഹഹകകനാടതബയുലാം ഇകനാരവതബല് അനബമ തസ്പീരുമനാനലാം ഹകേലകനാള്ളുനതനാണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു. മനുഷവരുലട ആഹനാര

രസ്പീതബകേലള  ദുരുപകയനാഗലാം  ലചയക്ക്  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫെനാസബസലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള

നയരൂപസ്പീകേരണമനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക് നടത്തുനതക്ക്.  ജനങ്ങലള  തമ്മേബലടബപ്പെബചക്ക്

രനാജവലത ഭബനബപ്പെബകന തസ്പീരുമനാനതബല് നബനക്ക്  കകേന്ദ്ര സര്കനാര്  പബനമനാറണലാം.

ഇതരലാം  കേനാരവങ്ങളബല്   ഭരണഘടനനാപ്രകേനാരലാം   തസ്പീരുമനാനലമടുകനതബനുള്ള

അധബകേനാരലാം  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളബല് നബക്ഷബപ്തമനായബരബലക  കകേന്ദ്ര സര്കനാര്

നബയനണങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതക്ക് ഭരണഘടനകയനാടുള്ള കേടുത അവകഹളനമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെക്ക്:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.

വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്ലകതബലരയുള്ള സര്കനാരബലന്റെ കപനാരനാട്ടമനാണക്ക് ഇപൗ ഉപകക്ഷപതബലൂലട

കേനാണനാന  സനാധബകനതക്ക്.  ബസ്പീഫെക്ക്,  പനാല്,  തുകേല്,  പനാലുല്പ്പെനങ്ങള്   എനബവ

രനാജവതക്ക്  പൂര്ണ്ണമനായബ  നബകരനാധബചലകേനാണക്ക്   വബകദേശതക്ക്  നബനക്ക്  ഇറകമതബ

ലചയ്യുനതബനുലാം  അതുവഴബ  വനകേബട  കുതകേകേലള  സഹനായബകനതബനുമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര

സര്കനാര് ശമബകനതക്ക്. ജനവബരുദമനായ ഈ വബജനാപനലാം പബനവലബകനാന കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെക്ക് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര്:  ഉപകക്ഷപലത  പബനനാങ്ങുന്നു.

സലാംഘപരബവനാറബലന്റെ  അജണയ്ലകതബലര  ശബ്ദമുയര്തനാന  മറക്ക്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങള്
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മടബകകമ്പനാള്  ഇതരലമനാരു  വബഷയലാം  ചര്ച  ലചയ്യനാന  പ്രകതവകേ  നബയമസഭനാ

സകമ്മേളനലാം  വബളബചകൂട്ടനാന   തയ്യനാറനായതബലൂലട  കകേരളലാം  മനാതൃകേയനാകുകേയനാണക്ക്.

ഇനവയുലട  ലഫെഡറല്  സലാംവബധനാനലത  തകേര്കന  രസ്പീതബയബല്  ഒരു

സലാംസ്ഥനാനതബലന്റെ  അധബകേനാരതബല്  ഇടലപട്ടക്ക്   ജനങ്ങളുലട  ഭക്ഷണക്രമലത

നബയനബകന  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ  അധബകേനാര  ദുര്വബനബകയനാഗതബലനതബലര

ശക്തമനായബ പ്രതബകഷധബകന്നു.

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജക്ക്: ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു. സലാംസ്ഥനാനലത മനാലാംസ

വബപണബയബല്  സഹകേരണനാടബസ്ഥനാനതബലുളള  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബചക്ക്   ഇപൗ

കമഖലയബല്  പണബലയടുകന  ലതനാഴബലനാളബകേലള  സലാംരക്ഷബകണലാം.  ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദേവയബലുളള  ശസ്പീതസ്പീകേരബച  നവസ്പീന അറവശനാലകേള് സ്ഥനാപബകനതബനക്ക്

സര്കനാര് പദതബ തയ്യനാറനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന: ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു. ഇനവന സമൂഹതബനക്ക്

ഒരു  സകന്ദശമനായബ  ഉയര്ന്നുവരനാന  ഇപൗ  ചര്ച  ഉപകേരബകലമനക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബകന്നു.

1960-ലല മൃഗങ്ങകളനാടുളള ക്രൂരത തടയല് നബയമലാം ഉദരബചലകേനാണക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കനാര്

ഇറകബയ  വബജനാപനലാം  നബയമപരമനായുലാം  സനാലാംസനാരബകേമനായുലാം  സനാമ്പതബകേമനായുലാം

രനാജവലത  ജനങ്ങകളനാടക്ക്  അനസ്പീതബയനാണക്ക്  കേനാണബകനതക്ക്.  പ്രസ്തുത  നബയമതബല്

കഭദേഗതബകേള് വന ഘട്ടതബലലനാന്നുലാം ഭക്ഷണതബനനായബ മൃഗങ്ങലള ലകേനാല്ലുനതബലന
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തടഞ്ഞബരുനബല.  ഇതരതബലലനാരു വബജനാപനതബലൂലട ഇനവന ജനതയബടയബല്

മതധ്രുവസ്പീകേരണലാം നടപ്പെനാകബ വര്ഗ്ഗസ്പീയ കേലനാപലാം സൃഷ്ടബകനാനനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക്

ശമബകനതക്ക്.   Prevention  of  cruelty  to  animals  എന നബയമതബലല  38-ാം

വകുപ്പെബലന  ദുര്വവനാഖവനാനലാം  ലചയ്തുലകേനാണക്ക്  ഇതരലമനാരു  വബജനാപനലാം

പുറലപ്പെടുവബകനാന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെബനക്ക് അധബകേനാരമബല.  കേന്നുകേനാലബകേളുലാം അവയുലട

കേശനാപ്പുലാം  സലാംബനബചക്ക്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനാനുളള  അധബകേനാരലാം

നബയമസഭകേള്കനാണളളതക്ക്.  ഇനവനാ  രനാജവതക്ക്  തസ്പീവ്രമനായ  ഭസ്പീകേരത സൃഷ്ടബകനാനുളള

നടപടബകേളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  സത്വസ്പീകേരബചലകേനാണബരബകനതക്ക്.

നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കലാം ദേളബതക്ക്,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്കലമതബലരയുള്ള

കേടനനാക്രമണലാം കേന്നുകേനാലബ കേശനാപ്പെക്ക് നബകരനാധനതബലൂലട നടപ്പെനാകനാനുള്ള നസ്പീകമനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  നടത്തുനതക്ക്.  മനാലാംസ  കേയറ്റുമതബയബലൂലട  കേഴബഞ്ഞ  സനാമ്പതബകേ

വര്ഷലാം  ഏതനാണക്ക്  21,316  കകേനാടബ രൂപയുലട വരുമനാനമനാണക്ക് രനാജവതബനക്ക് ലഭബചതക്ക്.

കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ  ഇതരലാം  ഫെനാസബസക്ക്  നസ്പീകലത  ജനനാധബപതവ  ശക്തബകേള്

ഒറലകട്ടനായബ ലചറുത്തുകതനാല്പ്പെബകണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് ലചനബതല): ഉപകക്ഷപലത പബനനാങ്ങുന്നു.

ഇതരലമനാരു  സകമ്മേളനലാം  വബളബചകചര്കനാന  മുനകേലയ്യടുത   മുഖവമനബകലാം

സഭനാദവക്ഷനുലാം  നന്ദബ  കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  കേന്നുകേനാലബകേലള  കേശനാപ്പെക്ക്  ലചയ്യുനതക്ക്
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നബകരനാധബചതബലനതബലരയുള്ള കകേരളതബലന്റെ വബകേനാരലാം സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബലയയുലാം കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബലനയുലാം   അറബയബകനാന  ഇപൗ  സഭനാ  സകമ്മേളനതബലൂലട  സനാധബകലാം.

കേന്നുകേനാലബ കേശനാപ്പെക്ക് വബലകബലകനാണക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കനാര് പുറലപ്പെടുവബച വബജനാപനലാം

ഇനവയുലട  കേനാര്ഷബകേ-സനാമ്പതബകേ-ലതനാഴബല്  കമഖലകേലള   ഗുരുതരമനായബ

ബനാധബകലാം.  ജനങ്ങളുലട  പരമ്പരനാഗത ജസ്പീവബത ലലശലബലയയുലാം ആഹനാരരസ്പീതബലയയുലാം

കചനാദേവലാം  ലചയ്യതക  രസ്പീതബയബലുള്ള   വബജനാപനലാം  പപൗരസത്വനാതനവതബനു

കനലരയുള്ള  കേടനനാക്രമണമനാണക്ക്.    സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട  അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്ലനടുകനാനുള്ള കബനാധപൂര്വ്വമനായ  ശമമനാണക്ക്    കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  ഇതബലൂലട

നടതബയബരബകനതക്ക്.  പ്രനായലാം ലചന കേന്നുകേനാലബകേളുലട കേനാരവതബലുള്ള അവവക്തത

ഒഴബവനാകണലാം.   കേന്നുകേനാലബ  കേശനാപ്പെക്ക്  നബകരനാധനലാം  രനാജവലത  മനാലാംസലാം,  തുകേല്

വവനാപനാരങ്ങലള   ഗുരുതരമനായബ   ബനാധബചബരബകകേയനാണക്ക്.  ഇപൗ  തസ്പീരുമനാനലാം  മനാലാംസലാം

കേയറ്റുമതബയബല്  രണനാലാം  സ്ഥനാനത്തുള്ള  ഇനവയുലട   സനാമ്പതബകേ  കമഖലലയ

തകേര്കനതനാണക്ക്.     സലാംസ്ഥനാനതക്ക്  ഇപൗ  കമഖലയുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടക്ക്

പ്രവര്തബകന  ആളുകേലള  കകേന്ദ്ര  വബജനാപനലാം  ഗുരുതരമനായബ

ബനാധബചബരബകകേയനാണക്ക്.   കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ   ലതറനായ  നയങ്ങള്ലകതബലര

രനാജവതക്ക് വമ്പബച   മകതതര മുകനറലാം ആസനഭനാവബയബലുണനാകുലമന കേനാരവതബല്

സലാംശയമബല.    രനാജവതക്ക്  ഉയര്ന  പ്രതബകഷധങ്ങള്  കേണകബലലടുതക്ക്  സുപ്രസ്പീലാം
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കകേനാടതബ വസ്പീണ്ടുലാം ഇപൗ കകേസക്ക് പരബഗണബകനാന തയ്യനാറനായ സനാഹചരവതബല് കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബലന്റെ  മകനനാഭനാവതബല്   മനാറലാം  വരുതണലാം.   ആവശവലമങ്കബല്  ഇപൗ

വബഷയതബല്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബലനകറബചലാം   സര്കനാര്

ആകലനാചബകണലാം.

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രനാജു  ):

മുഖവമനബ  അവതരബപ്പെബച  ഉപകക്ഷപതബനക്ക്  അനുകൂലമനായ  അഭബപ്രനായമനാണക്ക്

ലപനാതുവനായബ  ഉയര്ന്നുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  വബജനാപനലാം  സലാംസ്ഥനാനലത

കേന്നുകേനാലബ-ക്ഷസ്പീര  കമഖലകേലള   കദേനാഷകേരമനായബ  ബനാധബകനതനാണക്ക്.    കേശനാപ്പെക്ക്

നബയനണലാം  ഏര്ലപ്പെടുതബയബട്ടബലലനക്ക്   അവകേനാശലപ്പെടുന്നുലണങ്കബലുലാം  ഇപൗ

വബജനാപനതബലൂലട   കേശനാപ്പെബനുകവണബ  കേനാലബകേലള   മനാര്കറബകലയക്ക്

ലകേനാണ്ടുവരുനതക്ക്  പൂര്ണ്ണമനായബ  തടഞ്ഞബരബകകേയനാണക്ക്.  കേന്നുകേനാലബലയ

തബരബചറബയനാനുള്ള വബശദേ വബവരങ്ങള്,  കേശനാപ്പെബനക്ക് കവണബയലലന്നുള്ള ഡബക്ലകറഷന,

വനാങ്ങുന  ആളബലന്റെ  കപരുലാം  കമല്വബലനാസവലാം,   വനാങ്ങുനയനാള്  ആറുമനാസകതയക്ക്

വബല്കബലലന്നുലാം   നബയമ  പ്രകേനാരലാം  ലകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനുള്ള  ലചലവകേള്

വഹബചലകേനാള്ളനാലമന്നുമുള്ള  സമ്മേതപത്രലാം,   വനാങ്ങുനയനാള്  കേര്ഷകേനനാലണനക്ക്

ലതളബയബകന റവനഡ്യൂ കരഖ എനബങ്ങലന   നബരവധബ വവവസ്ഥകേളനാണക്ക്  കേന്നുകേനാലബ

വബലനയുമനായബ ബനലപ്പെട്ടക്ക്  ഏര്ലപ്പെടുതബയബരബകനതക്ക്.  ഈ വബജനാപനലാം  കേനാലബ
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വളര്തല്  ലനാഭകേരമലനാതനാകലമന്നുലാം  കേന്നുകേനാലബകേള്  സനാമൂഹവപ്രശ്നമനാകുലമന്നുമുള്ള

കകേന്ദ്ര  സനാമ്പതബകേ  ഉപകദേഷ്ടനാവബലന്റെ   മുനറബയബപ്പെക്ക്  വസ്തുതകേള്

മുനനബര്തബയുള്ളതനാണക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനതബനക്ക്  പുറത്തുള്ളവര്കക്ക്  കേന്നുകേനാലബകേലള

വബല്കനാന പനാടബലലന വവവസ്ഥ   കേന്നുകേനാലബ കേര്ഷകേലരയുലാം ക്ഷസ്പീര കമഖലകയയുലാം

കദേനാഷകേരമനായബ  ബനാധബകനതുലാം പനാലുലനാദേനതബലന്റെ കേനാരവതബല് സത്വയലാംപരവനാപ്തത

ഹകേവരബകകേലയന  വകുപ്പെബലന്റെ   ലക്ഷവതബനക്ക്   തടസ്സവമനാണക്ക്.

സലാംസ്ഥനാനങ്ങലളയനാലകേ   ബനാധബകന  ഇപൗ  വബഷയലാം   പനാര്ലലമന്റെബല്  ചര്ച

ലചയ്യനാകനനാ  തസ്പീരുമനാനലമടുകനാകനനാ   കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല.

കേന്നുകേനാലബ/ക്ഷസ്പീര  കമഖലകേലള  ബനാധബചബരബകന    ഇപൗ  വബജനാപനലാം

പബനവലബകനാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   ഭരണപരമനായുലാം

വനാണബജവപരമനായുലാം  ഭക്ഷണപരമനായുലാം  ലതനാഴബല്പരമനായുലാം  മതപരമനായുലാം

രനാഷസ്പീയപരമനായുലാം പ്രതവനാഘനാതങ്ങളുണനാകന ഒരു ഉതരവനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക്

പുറപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബനക്ക്  ഉതരവക്ക്  പുറലപ്പെടുവബകവനാനുള്ള

അധബകേനാര  കമഖലയബലല  ഇതക്ക്  പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതക്ക്  എനതനാണക്ക്  മലറനാരു  പ്രശ്നലാം.

സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാരബലന്റെ  അധബകേനാര  പരബധബയബകലയള്ള  കേടന്നുകേയറമനാണബതക്ക്.

1960-ലല കേന്നുകേനാലബകേള്ലകതബരനായബട്ടുള്ള ക്രൂരത തടയുനതബനുള്ള  പനാരന്റെക്ക് ആകബനക്ക്

വബരുദമനായബട്ടുള്ള ചട്ടലാം ലകേനാണ്ടുവരുനതുവഴബ നബയമലലാംഘനമനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെക്ക്
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നടതബയബരബകനതക്ക്.   കേന്നുകേനാലബ കേശനാപ്പെക്ക് നബകരനാധനവമനായബ ബനലപ്പെട്ട വബഷയലാം

സലാംസ്ഥനാന  നബയമനബര്മ്മേനാണ  സഭയുലട  അധബകേനാര  പരബധബയബല്  വരുന

വബഷയമനായബരബലക  1960-ലല മൂലനബയമതബലന്റെ ചുവടുപബടബചക്ക്  കേശനാപ്പു നബകരനാധനലാം

നടപ്പെനാകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന്റെ  ശമലാം  സലാംസ്ഥനാനതക്ക്   കവണത്ര

അറവമനാടുകേലള കേബട്ടനാനബലനാത നബല സലാംജനാതമനാകലാം.  മനാടുവളര്തല്ലകേനാണ്ടുമനാത്രലാം

ഉപജസ്പീവനലാം നടത്തുനവര്കക്ക് കുറഞ്ഞ വബലയക്ക് കേന്നുകേനാലബകേലള വനകേബട ഫെനാമുകേള്കക്ക്

വബറഴബകകണ  സ്ഥബതബ  സലാംജനാതമനാകുകേയനാണക്ക്.   ഇതരലമനാരു  നടപടബ  ക്ഷസ്പീര

കമഖലലയയുലാം  കേന്നുകേനാലബ  കേര്ഷകേ  കമഖലലയയുലാം  തുകേല്  വവവസനായലതയുലാം

കദേനാഷകേരമനായബ  ബനാധബകലാം.    ചര്ചയബലട  ഉയര്ന്നുവനബട്ടുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങലളലനാലാം

പരബഗണബചക്ക്  ഉപകക്ഷപലാം   പനാസ്സനാകബയകശഷലാം  തുടര്നക്ക്  എന്തു  നടപടബ

ഇകനാരവതബല് സത്വസ്പീകേരബകണലമന്നുള്ളതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ആകലനാചബചക്ക്

ആവശവമനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങള് ഹകേലകനാള്ളുനതനാണക്ക്.

ധനകേനാരവവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ലഎസകേക്ക്):

നബയമപരമനായബ  'ആതഹറസ്ഡക്ക്  പര്പ്പെസബനക്ക്'  മൃഗങ്ങലള  കേശനാപ്പെക്ക്  ലചയ്യനാലമനനാണക്ക്

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  പറഞ്ഞബട്ടുള്ളതക്ക്.  അതരതബലുള്ള  'ആതഹറസ്ഡക്ക്  പര്പ്പെസക്ക്'

ആണക്ക് കകേരളതബലുമുള്ളതക്ക്.  കേനാര്ഷബകേ കമഖലയള്ള ഏറവലാം വലബയ തബരബചടബയനാണക്ക്

ഇപൗ ഉതരവക്ക്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ ലക്ഷവലാം  മുനനബര്തബയുള്ള കകേന്ദ്ര സര്കനാരബലന്റെ ഇതരലാം
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നടപടബകേലള കകേരള ജനത ഒറലകട്ടനായബ എതബര്കലമന കേനാരവതബല് സലാംശയമബല.

കേശനാപ്പെബനനായബ മൃഗങ്ങലള വബല്കനതബല്  നബയനണകമര്ലപ്പെടുത്തുനതബലൂലട രനാജവലാം

മുഴുവന  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  സലാംഘര്ഷമുണനാകനാനുള്ള  ശമമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്

നടത്തുനതക്ക്.   കേനാര്ഷബകേ കമഖലലയ   പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബകന നടപടബയനാണക്ക്

സത്വസ്പീകേരബചബരബകനതക്ക്.      വര്ഗ്ഗസ്പീയ ലക്ഷവലാം വചലകേനാണ്ടുള്ള  കകേന്ദ്ര നസ്പീകങ്ങലള

കകേരളലാം ഒറലകട്ടനായബ എതബര്കലമന കേനാരവതബല്  സലാംശയമബല.   

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ഗൂകഢനാകദ്ദേശവകതനാലട ലകേനാണ്ടുവന

ഒരു വബഷയമനാണബലതന്നുള്ളതക്ക്  രനാജവലമനാട്ടനാലകേ എലനാവര്കലാം അറബയനാലാം.  2015-ല്

കകേന്ദ്ര സര്കനാര്  ഇതുസലാംബനബചക്ക് ഒരു ബബല്  പനാര്ലലമന്റെബല് ലകേനാണ്ടുവലനങ്കബലുലാം

രനാജവ വവനാപകേമനായ പ്രതബകഷധലാം ഉയര്ന്നുവനതബനനാല്  പനാസ്സനാകനാന കേഴബഞ്ഞബല.

കഭദേഗതബയബലൂലട  വസ്പീണ്ടുലാം  ഇതരലമനാരു  റൂള്  ലകേനാണ്ടുവന  നടപടബ  ഒരുതരതബലുലാം

അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയബല.   രനാജവവവനാപകേമനായബ  പ്രതബകഷധലാം  ഉയര്ന്നുവനബട്ടുള്ള

സനാഹചരവതബല്  വബജനാപനലാം പബനവലബകനാന കകേന്ദ്ര സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

വര്ഗ്ഗസ്പീയ  അജണയനാണക്ക്  ഇതബനുപബനബലുള്ളലതനതക്ക്  വവക്തമനാണക്ക്.     സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയബല് വന കകേസബല്  സലാംസ്ഥനാന സര്കനാര് കേക്ഷബ കചരുനതബനനാവശവമനായ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര്:  രനാജവതബലന്റെ  നബയമവവവസ്ഥ  ലവല്ലുവബളബ  കനരബടുന
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സന്ദര്ഭങ്ങളബലലലനാലാം   ഉനത  നബലവനാരകതനാടുകൂടബ  പ്രസ്തുത  വബഷയങ്ങലള

അഭബസലാംകബനാധന  ലചയ്യുന  കകേരള  നബയമസഭയുലട  പനാരമ്പരവലാം  വസ്പീണ്ടുലാം  സഭ

ഉയര്തബപ്പെബടബചബരബകകേയനാണക്ക്.    ഇതരലാം  സക്രബയ  ചര്ചകേളുലാം  സലാംവനാദേങ്ങളുലാം

നടകകമ്പനാള്  സത്വനാഭനാവബകേമനായുലാം   സലാംയമനലാം  പനാലബചലകേനാണക്ക്  മനാറബനബല്കന

രസ്പീതബയനാണക്ക് സഭനാദവക്ഷനമനാര് സത്വസ്പീകേരബകനാറുള്ളതക്ക്.   എനനാല് ഇപൗ സന്ദര്ഭതബല്

ഒരു പ്രകതവകേ പരനാമര്ശലാം അനബവനാരവമനാലണനക്ക് ലചയര് കേരുതുന്നു.  ഭരണഘടനയബല്

ഉള്കചര്നബരബകന  ലലവവബദവപൂര്ണ്ണവലാം   സങ്കസ്പീര്ണ്ണവമനായ   ജനനാധബപതവ

പ്രക്രബയലയ  അതസ്പീവ സൂക്ഷ്മതകയനാടുകൂടബ  പരബപനാലബകലപ്പെകടണതക്ക്  രനാജവലത എലനാ

വബഭനാഗങ്ങളബലുലാംലപട്ട  മനുഷവരുലട  ആവശവവലാം  കേടമയുമനാണക്ക്.   രനാജവലത

സലാംബനബചബടകതനാളലാം  ഭരണഘടന വക്രസ്പീകേരബച നബയമനബര്മ്മേനാണതബലനതബരനായബ

എലനാ  കേനാലത്തുലാം  ശക്തമനായ  നബലപനാടക്ക്  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   തസ്പീര്ചയനായുലാം  ഇപൗ

വബജനാപനതബല്   പകരനാക്ഷമനായ   തനാല്പ്പെരവങ്ങളുലട  അവസരങ്ങളുലണന്നുള്ളതക്ക്

നബര്ഭനാഗവകേരമനാണക്ക്. 

ചട്ടലാം 275 പ്രകേനാരമുള്ള സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക് പ്രകമയലാം 

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തനാലഴപ്പെറയുന സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക്

പ്രകമയലാം    അവതരബപ്പെബകന്നു.  “2017  കമയക്ക്  23  -  നക്ക്    കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

വബജനാപനലാം ലചയ  The  Prevention  of  Cruelty  to  Animals  (Regulation  of
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Livestock Markets) Rules, 2017  മൃഗങ്ങകളനാടുള്ള ക്രൂരത തടയല് നബയമലാം  1960-

ലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള്കക്ക്  വബരുദവലാം  ചട്ടങ്ങള്  നബര്മ്മേബകനതബനുള്ള

അധബകേനാരതബലന്റെ  തബകേഞ്ഞ  ദുര്വബനബകയനാഗവമനാണക്ക്.   ഭരണഘടനയുലട  ഏഴനാലാം

പട്ടബകേയബലല  രണനാലാം  ലബസബല്  സലാംസ്ഥനാന  വബഷയങ്ങളബല്  ഉള്ലപ്പെടുതബയബട്ടുള്ള

വബഷയങ്ങലള സലാംബനബചള്ളതനാണക്ക് പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങള്.  കകേന്ദ്ര സര്കനാരബലന്റെ ഇപൗ

വബജനാപനലാം  ഭരണഘടനയുലട  അടബസ്ഥനാന  ഘടകേങ്ങളബലലനാനനായ  ലഫെഡറല്

സലാംവബധനാനലത  അട്ടബമറബകന്നു.   ലക്ഷകണകബനനാളുകേളുലട  ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗലാം

ഇലനാതനാകകേയുലാം  ലതനാഴബലലടുകനാനുള്ള  അവകേനാശതബകന്മേല്  അനവനായമനായ

നബയനണങ്ങള് അടബകചല്പ്പെബകകേയുലാം ലചയ്യുന പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങള് ഭരണഘടനയുലട

അനുകച്ഛേദേലാം 19 (1) (ജബ)- യുലട നഗ്നമനായ ലലാംഘനമനാണക്ക്.

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലട  കേനാര്ഷബകേ  സമ്പദ്ഘടനലയ  പനാലട  തകേര്കകേയുലാം

ഭക്ഷവസുരക്ഷയക്ക് ഭസ്പീഷണബ ഉയര്ത്തുകേയുലാം കേന്നുകേനാലബകേളുലട സത്വതനമനായ വബനബമയലാം

തടയുകേയുലാം  ലചയ്യുന  2017-ലല  ചട്ടങ്ങള്  അടബയനരമനായബ  പബനവലബകണലമന്നുലാം

സലാംസ്ഥനാന  വബഷയങ്ങളബല്  നയരൂപസ്പീകേരണവലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണവലാം

നടത്തുനതബനുള്ള  ഓകരനാ  സലാംസ്ഥനാനതബകന്റെയുലാം  അവകേനാശലാം  പൂര്ണ്ണമനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബകണലമന്നുലാം ഇപൗ സഭ കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകനനാടക്ക് ആവശവലപ്പെടുന്നു.”
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സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക് പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

III പ്രകമയലാം 

സഭ അനബശബതകേനാലകതയക്ക് പബരബയുനതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   സഭ  മുമ്പനാലകേ  മറക്ക്  അതവനാവശവ

ബബസബനസ്സുകേലളനാന്നുമബലനാതതബനനാല്   സഭ  അനബശബതകേനാലകതയക്ക്

പബരബയനാവനതനാണക്ക്. 

(കദേശസ്പീയ  ഗനാനനാലനാപനകതനാലട  സഭ  ഉചയക്ക്  12.00  മണബകക്ക്

അനബശബതകേനാലകതയക്ക് പബരബഞ.)

 ******


