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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്കാരണിനന്റെ കേക്കാര്ഷണികേ വണിരുദ്ധ നയങ്ങള

ശ്രശ  .    സണി  .    നകേ  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്കാര് നകേക്കാണ്ടുവനണിട്ടുള

കേക്കാര്ഷണികേ നണിയമങ്ങളനക്കതണിനര അതണിശക്തമക്കായ പ്രകക്ഷക്കാഭമക്കാണണ് രക്കാജജ്യതണ്

നടന്നുനകേക്കാണണിരണിക്കുനതണ്.  രക്കാജജ്യസഭയണില  കവക്കാനട്ടെടുപ്പുകപക്കാലല

നണികഷധണിച്ചുനകേക്കാണണ് ഭരണഘടനക്കാ തതത്വങ്ങനളെ ലലഘണിച്ചുനകേക്കാണക്കാണണ് നണിയമല

പക്കാസക്കാക്കണിയനതനണ്   കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.  ഒനര  മക്കാസമക്കായണി  കേര്ഷകേര്

പ്രകക്ഷക്കാഭ രലഗതക്കാണണ്.  ഇതണിനകേല അമ്പതണികലനറെ കേര്ഷകേര്  മരണിച്ചതക്കായണി

കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.   ചണിലര്  ആത്മഹതജ്യ  നചയണിട്ടുണണ്.  ആത്മഹൂതണിയല

സമരമക്കാര്ഗ്ഗനമനണ്  പ്രകക്ഷക്കാഭതണിനണ്  കനതൃ തത്വല  നകേക്കാടുക്കുന  കേര്ഷകേ

പ്രസക്കാനങ്ങള   കേര്ഷകേനര  ഓര്മണിപണിക്കുകേയല  നചയണിട്ടുണണ്.   കൃഷണി

സലസക്കാന  വണിഷയമക്കായണിരണിനക്ക,  സലസക്കാനങ്ങളുനട  അഭണിപ്രക്കായങ്ങള

ആരക്കായക്കാനതയല  മുഖവണിലയ്നക്കടുക്കക്കാനതയല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്കാര്  നണിയമല

പക്കാസക്കാക്കണിയതുമൂലമക്കാണണ്  അതണിശക്തമക്കായ  പ്രകക്ഷക്കാഭങ്ങള  നടക്കുനനതനണ്

കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.  ഭകക്ഷജ്യക്കാലക്കാദനങ്ങള  മക്കാത്രമല  ഈ  നണിയമതണിനന്റെ

പരണിധണിയണില  വരുനതണ്.   ക്ഷശകരക്കാലക്കാദന  കമഖല,  പരുതണി  കൃഷണി

ഉളനപനടയള  കേക്കാലണിതശറ്റ  കമഖലകേള,  കകേക്കാഴണി,  തക്കാറെക്കാവണ്,  ആടണ്,  പനണി,
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മതജ്യല ഉളനപനടയള കൃഷണികേള എനണിവയല ഉളനപടുല.   ഈ കേക്കാര്ഷണികേ

നണിയമല  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കണ്  വന  ലക്കാഭമുണക്കാക്കുനതണിനുള  പദ്ധതണിയക്കാക്കണി

മക്കാറ്റണിയണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  കേര്ഷകേനര  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളുനട  അടണിമകേളെക്കാക്കണി

മക്കാറ്റുനതക്കാണണ്  ഈ  പുതണിയ  നണിയമനമനണ്   കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.   കേര്ഷകേര്

വലണിയ  രശതണിയണില  പക്കാപരശകേരണിക്കനപടുകേയക്കാണണ്.   അവര്  വലണിയ

ആശങ്കയണിലക്കാണണ്.   സമര  രലഗത്തുള  കേര്ഷകേരക്കാകേനട്ടെ,  ഇടതരല-ധനണികേ

കൃഷണിക്കക്കാര്കപക്കാലല ഇതണിനന്റെ ആപതണ് മനസണിലക്കാക്കുകേയല മുനമ്പങ്ങുമണിലക്കാത

രശതണിയണില കുടുലബസകമതല ഡലഹണിയണികലയ്ക്കുവനണ് സമരല നചയ്യുകേയക്കാനണനണ്

കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.   കേക്കാലക്കാവസ  വളെനര  പ്രതണികൂലമക്കായണിട്ടുല  അവര്

ഉറെച്ചുനണിലക്കുകേയക്കാണണ്.   എത്രമക്കാത്രല  കേര്ഷകേ  കദക്കാഹമക്കാണണ്?  രക്കാജജ്യനത

ധക്കാരക്കാളെല  കേര്ഷകേനര  ഇതണ്  ബക്കാധണിക്കുന്നുനവനണ്  നമുക്കണ്  കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.

അതണ്  വളെനര  പ്രധക്കാനനപട്ടെതക്കാണണ്.  അടുതകേക്കാലതണ്  വന കേണക്കനുസരണിച്ചണ്

80  ശതമക്കാനതണിലധണികേല  കുട്ടെണികേളുല  കപക്കാഷകേക്കാഹക്കാര  കുറെവുളവരക്കാണണ്.

അനതലക്കാല ഇനണി രൂക്ഷമക്കാകേക്കാന കപക്കാകുകേയക്കാണണ്.  കേര്ഷകേര്ക്കണ് സത്വന്തമക്കായണി

ഉലക്കാദണിപണിക്കക്കാനുല അവര്ക്കക്കാവശജ്യമക്കായ രശതണിയണില കേക്കാരജ്യങ്ങളെണില ഇടനപടക്കാനുല

കേഴണിയക്കാത  രശതണിയണില  കൂടുതല  പക്കാപരശകേരണിക്കനപടുന  അവസയണികലയണ്
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കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേനളെ   വളെര്ത്തുന  രശതണിയണികലയക്കാണണ്  കേക്കാരജ്യങ്ങള  മക്കാറുനതണ്.

കലക്കാകേനത നക്കാലക്കാമനത ധനണികേനക്കായ  റെണിലയനസണിനന ഒനക്കാമതക്കാക്കക്കാനക്കാണണ്

ശ്രശ. നകരന്ദ്ര കമക്കാദണി ആകലക്കാചണിക്കുനതണ്.  അതണിനുകവണണിയക്കാണണ് കേര്ഷകേരുനട

ശബല കകേളക്കക്കാനത അവരുനട പ്രയക്കാസങ്ങള തണിരണിച്ചറെണിയക്കാനത ഈ നണിയമല

പക്കാസക്കാക്കണിയതണ്.  അതണിശക്തമക്കായ  പ്രകക്ഷക്കാഭതണിനണ്  കനതൃതത്വല

നകേക്കാടുത്തുനകേക്കാണണ്  കകേരളെല  കവറെണിട്ടെ  പക്കാതയണിലൂനടയക്കാണണ്  സഞ്ചരണിക്കുനനതനണ്

കേക്കാണക്കാന കേഴണിയല.  പച്ചക്കറെണി, പക്കാല തുടങ്ങണിയ കമഖലയണില സത്വയലപരജ്യക്കാപ്തത

കനടുനകതക്കാനടക്കാപല  ഭക്ഷജ്യധക്കാനജ്യങ്ങളുനട  കേക്കാരജ്യതണിലല   കകേരളെല  നമച്ചനപട്ടെ

നണില  സത്വശകേരണിക്കുകേയക്കാണണ്.    കൂടുതല  സലകതയണ്  നനലക്കൃഷണി

വജ്യക്കാപണിപണിക്കുകേയക്കാണണ്.   ബ്രഹ്മഗണിരണി  മക്കാതൃകേയണിലള  കേക്കാര്ഷണികേക്കാധണിഷണിത

വജ്യവസക്കായങ്ങള,  അതുകപക്കാനലയള  അകഗക്കാ  കണിനണിക്കുകേള  എനണിവയല

നടതണിനക്കക്കാണണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.   കേര്ഷകേ  സമരവുമക്കായണി  ബന്ധനപട്ടെ  ഒരു

നവബണിനക്കാറെണില  ഞക്കാന  പനങ്കടുതകപക്കാള   കകേരളെതണിനല

കേക്കാര്ഷണികകേക്കാലനങ്ങളെക്കായ  പഴല,  പച്ചക്കറെണി  തുടങ്ങണിയവയണ്  തറെവണില

നണിശ്ചയണിച്ചതണിനന  സലബന്ധണിച്ചണ്  ഡലഹണിയണിനല  കേര്ഷകേര്  വളെനര

അതണിശയകതക്കാനടയക്കാണണ്  കകേരളെ  സര്ക്കക്കാരണിനനക്കുറെണിച്ചണ്  പറെഞണിരണിക്കുനതണ്.
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വയനക്കാട്ടെണില  ഏതക്കുലയണ്  18-ഉല  12-ഉല  രൂപയണക്കാകുകമ്പക്കാള  24  രൂപ

തറെവണില നണിശ്ചയണിച്ചക്കാണണ് ഞങ്ങള  എടുക്കുനതണ്. എലക്കാ കമഖലയണിലല രജണിസ്റ്റര്

നചയണ് കൂടുതല കേര്ഷകേനര ആ രലഗകതയണ് ആകേര്ഷണിക്കക്കാനകവണണി കകേരളെ

സര്ക്കക്കാര് പക്കാന നചയ്യുനതക്കായണി കേക്കാണക്കാന കേഴണിയല.  കേര്ഷകേ കക്ഷമകബക്കാര്ഡണ്

രൂപശകേരണിച്ചണ്  പതണിനക്കായണിരല  രൂപവനര  നപനഷന  നകേക്കാടുക്കുനതണിനുള

പദ്ധതണിക്കണ്  കകേരളെ  സര്ക്കക്കാര്  രൂപല  നകേക്കാടുതണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.   കേര്ഷകേ

സമരവുമക്കായണി  ബന്ധനപട്ടെണ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  സമശപനനത

സലബന്ധണിച്ചണ്  അതണിരൂക്ഷമക്കായ  വണിമര്ശനമക്കാണണ്  ഇനനല  സുപ്രശല  കകേക്കാടതണി

ഉനയണിച്ചണിരണിക്കുനതണ്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്   എട്ടെണ്  തവണ  ചര്ച്ച  നടതണി,

പരക്കാജയനപടുകേയക്കാണണ്.  പ്രധക്കാനമനണി  ആ  ഭക്കാഗകതയണ്

തണിരണിഞ്ഞുകനക്കാക്കുനകതയണില.   കേര്ഷകേര്  രക്കാജജ്യതണിനന്റെ  ബഹുഭൂരണിപക്ഷല

വരുന  ജനങ്ങനളെ  പ്രതണിനണിധശകേരണിക്കുനതക്കായണി  കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.   ജയണ്

കേണിസക്കാന,  ജയണ്  ജവക്കാന  എനനക്കാനക്കയക്കാണണ്  കേര്ഷകേനര  ആദരണിക്കക്കാനക്കായണി

നക്കാട്ടെണില  നപക്കാതുനവ  വണിളെണിക്കുനതണ്.   അനതക്കാന്നുല  ഇവണിനട

പരണിഗണണിക്കുനണിനലനണ്  മക്കാത്രമല  കേര്ഷകേനര  തണികേച്ചുല  അടണിമകേളെക്കാക്കണി

ചന്തയണില  വണിലക്കുനതുകപക്കാനല  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കണ്   വണിലക്കക്കാനുള
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സസൗകേരജ്യങ്ങള നചയ്തുനകേക്കാടുതണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  സമക്കാന്തര സമരനമന നണിലയണ്

റെണിപബണികേണ്  ദണിനതണില  വലണിയ  പകരഡണ്  നടതക്കാന  അവര്

തശരുമക്കാനണിച്ചണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്. ഹരണിയക്കാന മുഖജ്യമനണി കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കുകവണണി

വലണിനയക്കാരു കേര്ഷകേ റെക്കാലണി വണിളെണിച്ചുകചര്ത്തു.  അകദ്ദേഹല അവണികടയണ് പുറെനപട്ടു.

പകക്ഷ അകദ്ദേഹതണിനണ് അവണിനട വരക്കാന കേഴണിഞണില.  കേര്ഷകേ കരക്കാക്ഷതണില

അകദ്ദേഹതണിനണ്  തണിരണിച്ചുകപക്കാകകേണണിവന്നു.   ബണി.നജ.പണി.-യനട  ഈ

സമശപനങ്ങളനക്കതണിരക്കായണി വലണിയ രശതണിയണിലള പ്രതണികഷധല രക്കാജജ്യതണിനന്റെ

എലക്കാ  കമഖലകേളെണിലല   ഉയര്ന്നുവരണികേയക്കാണണ്.   വണില  നണിയനണിക്കക്കാനുള

സലസക്കാന സര്ക്കക്കാരുകേളുനട അധണികേക്കാരങ്ങളകപക്കാലല എടുത്തുകേളെയകേയക്കാണണ്.

സലസക്കാനങ്ങളക്കണ്  ഇടനപടക്കാനുള  അധണികേക്കാരങ്ങളകപക്കാലല

പരണിമണിതനപടുത്തുകേയക്കാണണ്.    കകേരളെനത  അതണ്   വലണിയ  രശതണിയണില

ബക്കാധണിക്കുനതക്കായണി  കേക്കാണക്കാന   കേഴണിയല.    അതുകപക്കാനല  ജനണിതകേ  മക്കാറ്റല

വനണിട്ടുള  വണിളെകേള  നണികരക്കാധണിച്ചണിട്ടുള,  നടപക്കാക്കക്കാത,   സലസക്കാനമക്കാണണ്

കകേരളെല.  കേരക്കാര്  കൃഷണി  വരുനകതക്കാനട  അതണിനനക്കാനക്ക

അവസരമുണക്കാക്കണിനക്കക്കാടുക്കക്കാന  കേഴണിയല.   നമ്മുനട  കേക്കാര്ഷണികേ  കമഖലനയ

മക്കാത്രമല  കകേരളെനതയല  അതണ്  വലണിയ  രശതണിയണില  ബക്കാധണിക്കുനമന
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കേക്കാരജ്യതണില യക്കാനതക്കാരു സലശയവുമണില.  ഇതരല കേര്ഷകേരുനട പ്രശ്നങ്ങകളെക്കാടണ്

മുഖലതണിരണിഞണ്  നണിലക്കുന  സമശപനതണിനനതണിരക്കായണി  അതണിശക്തമക്കായ

പ്രകക്ഷക്കാഭമക്കാണണ്  ഇന്തജ്യയണിനല  കേര്ഷകേര്  നടതണിനക്കക്കാണണിരണിക്കുനതണ്.

ഇനനല  കേണ്ണൂരണിലനണിനണ്  അഞ്ഞൂകറെക്കാളെല  വരുന  കേര്ഷകേസലഘല

കവക്കാളെണണിയര്മക്കാര് ഈ സമരകതക്കാനടക്കാപല കചരക്കാനകവണണി ഡലഹണിയണികലയണ്

പുറെനപട്ടെണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  കകേരളെതണിനല കേര്ഷകേരുല ആ സമരകതക്കാനടക്കാപല

കചരുകേയക്കാണണ്.   ഇതണ്  വളെനര പ്രധക്കാനനപട്ടെതക്കാണണ്.  കകേരളെതണിനല കേര്ഷകേര്

സലയക്തമക്കായണി  കചര്ന്നുനകേക്കാണണ്  എലക്കാ  ജണിലക്കാ  കകേന്ദ്രങ്ങളെണിലല  വലണിയ

പ്രകക്ഷക്കാഭങ്ങള  നടത്തുകേയക്കാണണ്.  ഇവണിനട  പ്രകതജ്യകേ  നണിയമസഭ  കചര്നണ്

പ്രകമയല  പക്കാസക്കാക്കണി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്കാരണിനണ്  അയച്ചുനകേക്കാടുത്തു.  സലസക്കാന

സര്ക്കക്കാരുകേളുനട  ആശങ്കകേകളെക്കാ  അഭണിപ്രക്കായങ്ങകളെക്കാ   മക്കാനണിക്കക്കാത

ഗവണ്നമന്റെക്കാണണ്  കകേന്ദ്രല  ഭരണിച്ചുനകേക്കാണണിരണിക്കുനനതനണ്  കേക്കാണക്കാന  കേഴണിയല.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്കാര് നകേക്കാണ്ടുവനണിട്ടുള ജനകദക്കാഹപരവുല കേര്ഷകേ കദക്കാഹപരവുല

ഭരണഘടനയണ്  നണിരക്കക്കാതതുമക്കായ  ഈ  നണിയമല  പണിനവലണിക്കുനതണിനുള

ശക്തമക്കായ  ഇടനപടല  നടത്തുനകതക്കാനടക്കാപല  കേര്ഷകേരുനട  ആശങ്കയണികലയണ്

ഈ സഭയനട ശ്രദ്ധ ഞക്കാന ക്ഷണണിക്കുകേയക്കാണണ്.
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കൃഷണി വകുപ്പുമനണി (ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്  .    സുനണില കുമക്കാര്):  സര്, രക്കാജജ്യല

മുഴുവന  അതശവ  തക്കാലരജ്യകതക്കാടുകൂടണിയല  പ്രക്കാധക്കാനജ്യകതക്കാടുകൂടണിയല

ശ്രദ്ധണിച്ചുനകേക്കാണണിരണിക്കുന  കേര്ഷകേ  പ്രശ്നമക്കാണണ്  ബഹുമക്കാനനപട്ടെ

എല.എല.എ,  ശ്രശ.  സണി.  നകേ.  ശശശന്ദ്രന  ഇവണിനട

അവതരണിപണിച്ചണിരണിക്കുനതണ്.   ഇസൗ  മൂനണ്  നണിയമങ്ങളുല  കകേരളെതണില

ഉണക്കാക്കക്കാന കപക്കാകുന പ്രതജ്യക്കാഘക്കാതങ്ങള വളെനര വലതക്കാണണ്.  സലസക്കാന

ഗവണ്നമന്റെണ്  നണിയമപരമക്കായണിട്ടുള പരണിമണിതണികേളക്കകേതണ് നണിന്നുനകേക്കാണണ്,

ഭരണഘടനയകേതണ്  നണിന്നുനകേക്കാണ്ടുതനന  ഇസൗ  കേരണിനണിയമങ്ങള

കകേരളെതണില  നടപക്കാക്കക്കാതണിരണിക്കക്കാനുള  എലക്കാ  ശ്രമങ്ങളുല

നടതണിവരണികേയക്കാണണ്. അകതക്കാനടക്കാപല  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ് കേര്ഷകേവണിരുദ്ധ

നയങ്ങളെക്കാണണ്  നടപക്കാക്കുനനതങ്കണില  കകേരളെതണിനല  കേര്ഷകേര്ക്കണ്

സലരക്ഷണല  നലകുന  നണിയമനണിര്മക്കാണങ്ങളെണിലൂനടയല

തശരുമക്കാനങ്ങളെണിലൂനടയല  കേര്ഷകേര്ക്കണ്  പരണിരക്ഷ  നലകേക്കാനുള

നടപടണികേളെക്കാണണ്  ഇസൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്  ഇകപക്കാള  അവലലബണിച്ചണിരണിക്കുനതണ്.

മക്കാത്രവുമല,  ഇസൗ  മൂനണ്  നണിയമങ്ങള  രക്കാജജ്യവജ്യക്കാപകേമക്കായണി  നടപക്കാക്കുന

സന്ദര്ഭതണില  കകേരളെതണിനല  കേര്ഷകേനര
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സലരക്ഷണിക്കുനതണിനുകവണണിയള  ബദല  നണിയമല  നണിര്മണിക്കുനതണ്

സലബന്ധണിച്ചുള ഗസൗരവമക്കായ ആകലക്കാചനകേള നടന്നുവരണികേയക്കാണണ്.  ഒരു

നണിയമനണിര്മക്കാണല തനന നടപക്കാക്കക്കാന ആവശജ്യമക്കായ നടപടണികേളെണികലയണ്

ഗവണ്നമന്റെണ്  നപക്കായ്നക്കക്കാണണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്. 

കകേക്കാവണിഡണ്-19  മഹക്കാമക്കാരണിയനട  പശ്ചക്കാതലതണില  അവതരണിപണിച്ച

'ആത്മനണിര്ഭര് ഭക്കാരതണ് അഭണിയക്കാന'  പദ്ധതണിയണിലൂനടയക്കാണണ് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്

കേക്കാര്ഷണികേകമഖലയനട  തകേര്ച്ചയണ്  ആക്കലകൂട്ടുന  പരണിഷ്കരണതണിനണ്

തുടക്കല കുറെണിച്ചണിരണിക്കുനതണ്.   2020  ജൂണ്  5-നണ്  വളെനര തണിരക്കണിട്ടെണ്  മൂനണ്

ഓര്ഡണിനനസുകേള  പ്രസണിദ്ധശകേരണിക്കുകേയല  നസപ്റ്റലബര്  14-നണ്  ഇവ

ബണില്ലുകേളെക്കായണി  പക്കാര്ലനമന്റെണില  ഏകേപക്ഷശയമക്കായണി  അവതരണിപണിച്ചണ്

അലഗശകേരണിക്കുകേയല  നചയ്തു.  The  Farmers  (Empowerment  and

Protection)  Agreement  on  price  Assurance  and  Farm  Services

Act,  2020;  The  Farmers'  Produce  Trade  and  Commerce

(Promotion and Facilitation) Act, 2020,  അവശജ്യസക്കാധന കഭദഗതണി

ആകണ്,  2020  എനണിവ പരസ്പരല   ബന്ധനപട്ടെണിരണിക്കുകേയല കകേക്കാര്പകറെറ്റണ്

കുതകേകേളക്കണ്  കേക്കാര്ഷണികേകമഖലയണില  ആധണിപതജ്യല  ഉറെപക്കാക്കക്കാന
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ഉകദ്ദേശണിച്ചുനകേക്കാണ്ടുളതുമക്കാണണ്.   കൃഷണിയല  കേക്കാര്ഷണികേ  വണിപണനവുല

ഇനഡജ്യനയ  സലബന്ധണിച്ചണ്  തനപ്രധക്കാനമക്കായ  വണിഷയങ്ങളെക്കാണണ്.

ഇനഡജ്യന  ഭരണഘടനയനട  7-ാം  നഷഡഡ്യൂളെണില   (ആര്ട്ടെണിക്കണിള-246)

പ്രകേക്കാരല  കൃഷണി  -14  ആയല  മക്കാര്ക്കറ്റണ്  ആനഡണ്  നഫകയഴണ്  -28  ആയല

സലസക്കാന  ലണിസ്റ്റണില   ഉളനപടുതണിയണിട്ടുളതക്കാണണ്.  അതുനകേക്കാണ്ടുതനന

സലസക്കാന സര്ക്കക്കാരുകേകളെക്കാടണ് ആകലക്കാചണിച്ചുല സലസക്കാന സര്ക്കക്കാരുകേനളെ

വണിശത്വക്കാസതണിനലടുത്തുനകേക്കാണ്ടുല  അവരുനട തക്കാലരജ്യല സലരക്ഷണിച്ചുമലക്കാനത

ഇസൗ കമഖലകേളെണില കകേന്ദ്രനണിയമങ്ങള  നകേക്കാണ്ടുവരക്കാന പക്കാടണിലക്കാതതക്കാണണ്.

ഓകരക്കാ  സലസക്കാനതണിനന്റെയല  പ്രകതജ്യകേതകേള  പരണിഗണണിച്ചുല

ആവശജ്യങ്ങള  അനുസരണിച്ചുമക്കാണണ്  സലസക്കാനങ്ങള  കേക്കാര്ഷണികേനയങ്ങള

രൂപശകേരണിക്കുനതുല നടപക്കാക്കുനതുല.   സലസക്കാനങ്ങളക്കണ്  ഇസൗ പുതണിയ

മൂനണ്  നണിയമങ്ങളെണില  കേക്കാരജ്യമക്കായ  അധണികേക്കാരങ്ങനളെക്കാന്നുല  തനന  കകേന്ദ്രല

നലകുനണിനലനതണ് അതശവ ഗസൗരവമക്കായണിട്ടെക്കാണണ് നക്കാല കേക്കാണുനതണ്.  ഏതണ്

സക്കാകങ്കതണികേവണിദജ്യ  കേക്കാര്ഷണികേകമഖലയണില  നടപക്കാക്കണല  ഏനതക്കാനക്ക

കസവനങ്ങളെക്കാണണ്  കേര്ഷകേര്ക്കണ്  കവണതണ്  തുടങ്ങണിയ  കേക്കാരജ്യങ്ങള

തശരുമക്കാനണിക്കക്കാനുള  അവകേക്കാശങ്ങളകപക്കാലല  സലസക്കാനങ്ങളക്കണ്
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നണികഷധണിക്കനപട്ടെണിരണിക്കു  കേയക്കാണണ്.   മൃഗസലരക്ഷണല,  ക്ഷശരവണികേസനല,

മതജ്യബന്ധനല  എനശ  കമഖലകേളെണിലല  ഇസൗ  നണിയമങ്ങള  കൂടുതല

ഗുരുതരമക്കായ പ്രതണിസന്ധണികേള സൃഷണിക്കക്കാന കപക്കാകുകേയക്കാണണ്.   ഇസൗ മൂനണ്

കേക്കാര്ഷണികേ  നണിയമകഭദഗതണികേളുല  രക്കാജജ്യനത  മുഴുവനക്കായണിട്ടുല  കകേരളെനത

പ്രകതജ്യകേണിച്ചുല  കദക്കാഷകേരമക്കായണി  ബക്കാധണിക്കുനമന്നുതനനയക്കാണണ്  സര്ക്കക്കാര്

കേരുതുനതണ്. 

 ആദജ്യനത രണണ്  ആക്ടുകേള കേക്കാര്ഷണികേ ഉലക്കാദനവുല വണിപണനവുല

സലബന്ധണിച്ചുളതക്കാണണ്.   അതുവഴണി  കൃഷണി  നചയക്കാനുള  കേര്ഷകേനന്റെ

അവകേക്കാശതണികന്മേല  മുതലക്കാളെണിത  തക്കാലരജ്യങ്ങളക്കുല  വനകേണിട

കകേക്കാര്പകറെറ്റണ്  കേമ്പനണികേളുനട  തക്കാലരജ്യങ്ങളക്കുല  ആധണിപതജ്യല

സക്കാപണിക്കക്കാനുള  അവസരല  കകേവരണികേയക്കാനണനണ്  കേര്ഷകേസമൂഹവുല

ഇസൗ  സര്ക്കക്കാരുല  കേരുതുന്നു.   ഇസൗ  നണിയമങ്ങള  തണിരക്കണിട്ടെണ്  പക്കാസക്കാക്കണി

രക്കാജജ്യവജ്യക്കാപകേമക്കായണി  നടപണിലക്കാക്കുനതണ്  കേര്ഷകേനന്റെ  വണിത്തുമുതല

വണിപണണിവനരയള എലക്കാ രലഗവുല കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കണ് മുമ്പണില അടണിയറെ

വയക്കാനക്കാണണ്.   ഭരണഘടനയനട  അന്ത:സതനയ  നവല്ലുവണിളെണിക്കുകേയല

നഫഡറെല  തതത്വങ്ങനളെ  അട്ടെണിമറെണിക്കുകേയല  നചയ്യുന  നടപടണിയക്കാണണ്
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കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  അവലലബണിച്ചണിരണിക്കുനതണ്.  രക്കാജജ്യനത  വശണ്ടുല

കകേക്കാളെനണിവലക്കരണതണികലയണ്  തളണിവണിടുനതണിനണ്

ഇറെങ്ങണിപ്പുറെനപട്ടെണിരണിക്കുന  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേള,  കുതകേകേള,

കസ്പക്കാണ്സര്മക്കാര്,  ഏജന്റുമക്കാര്  തുടങ്ങണിയവനര സഹക്കായണിക്കുകേ മക്കാത്രമക്കാണണ്

ഇസൗ  നണിയമങ്ങള  നടപക്കാക്കുനതണിലൂനട  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  ലക്ഷജ്യല

വച്ചണിരണിക്കുനതണ്.  ഇസൗ  കേരണിനണിയമങ്ങള  നടപക്കാക്കനപടുനകതക്കാനട

രക്കാജജ്യനത  കകേക്കാടണിക്കണക്കണിനണ്  വരുന  കേര്ഷകേര്  വഞ്ചണിക്കനപടുനമന്നുല

നകേക്കാളയടണിക്കനപടുനമന്നുല  അവര്ക്കണ്  നണിയമപരണിരക്ഷകപക്കാലല

ലഭണിക്കക്കാനതയക്കാകുനമന്നുല  വജ്യക്തമക്കായണി  കേഴണിഞണിട്ടുണണ്.

ഭക്ഷജ്യസക്കാധനങ്ങളക്കണ്  ഇകപക്കാള  ലഭജ്യമക്കായണിനക്കക്കാണണിരണിക്കുന

തക്കാങ്ങുവണിലകപക്കാലല  നഷമക്കാകുകമക്കാനയന  ഭയക്കാശങ്ക  കേര്ഷകേനര

അലട്ടുന്നുണണ്.   കേര്ഷകേരുനട  വണിലകപശല  കശഷണികപക്കാലല  മണിക്കകപക്കാഴുല

കകേക്കാര്പകറെറ്റണ്  സക്കാപനങ്ങളുനട  ശക്തണിക്കുമുനണില  വളെനര

ദുര്ബലമക്കാകുനതക്കാണണ്  ഇസൗ നണിയമല എനതുല വളെനര ഗസൗരവമക്കായണി നക്കാല

കേക്കാകണണതക്കാണണ്.   കേര്ഷകേര്ക്കണ്  നണിയമപരണിരക്ഷ  ലഭണിക്കക്കാനുള

വജ്യവസകേള  ഇസൗ നണിയമതണില ഒരണിടത്തുല  കേക്കാണുനണില. 
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 കേരക്കാര് ചട്ടെലലഘനങ്ങള ലലഘണിക്കനപട്ടെക്കാല കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളുമക്കായണി

നണിയമയദ്ധല നടതക്കാനുള കശഷണിയല നമ്മുനട പക്കാവനപട്ടെ കേര്ഷകേര്ക്കണില

എനതണ് ഒരു യക്കാഥക്കാര്തജ്യമക്കാണണ്. അവശജ്യസക്കാധന നണിയമല 1955 പ്രകേക്കാരല

പൂഴണിവയല കേരണിഞ്ചന്തയല കുറ്റകേരമക്കായണിരുന്നു.  എനക്കാല,  അവശജ്യസക്കാധന

കഭദഗതണി  ആകണ്,  2020  നടപക്കാക്കനപടുനകതക്കാടുകൂടണി  ഇകപക്കാള

കുറ്റകേരമക്കായണി കേരുതനപടുന പൂഴണിവയല കേരണിഞ്ചന്തയല കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്

നണിയമപരമക്കായ  ഒരു  പ്രകണിയയക്കാക്കണി  മക്കാറ്റണിയണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.   ഇസൗ

നണിയമകഭദഗതണി  നടപണിലക്കാക്കനപടുനകതക്കാനട  കകേരളെതണിനല  കറെഷന

സമ്പ്രദക്കായവുല  നപക്കാതുവണിതരണരലഗവുല  തകേര്ന്നുകപക്കാകുന

സണിതണിയണക്കാകുകേയക്കാണണ്.   ഇതണ്  കകേരളെനത  സലബന്ധണിച്ചണിടകതക്കാളെല

അതശവഗുരുതരമക്കായ  ഒരു  സക്കാഹചരജ്യമക്കായണിട്ടെക്കാണണ്  സര്ക്കക്കാര്

കേണക്കക്കാക്കുനതണ്.   കേക്കാര്ഷണികേ  ഉലനങ്ങള  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  തനന

മുനകേനയടുതണ്  സലഭരണിച്ചണ്  നജ്യക്കായവണിലയണ്  ആവശജ്യക്കക്കാര്ക്കണ്  വണിതരണല

നചയ്യുന  സലവണിധക്കാനമക്കാണണ്  നണിലനണിലക്കുനതണ്.  അതണിനുപകേരല

കേക്കാര്ഷണികകേക്കാലനങ്ങളുനട  വജ്യക്കാപക്കാരമക്കാനകേ  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കണ്

കകേവശനപടുത്തുവക്കാന  അവസരല  നലകുകേയക്കാണണ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്
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നചയണിട്ടുളതണ്.  കേര്ഷകേര്ക്കണ്  നജ്യക്കായവണില  ലഭണിക്കുവക്കാനുള

ഉതരവക്കാദണിതത്വതണില നണിന്നുല കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  തനപൂര്വല പണിന്മേക്കാറുകേയല

നപകടക്കാളെണിയല  ഉലനങ്ങളുനട  കേക്കാരജ്യതണിനലനകപക്കാനല,  കുതകേകേളക്കണ്

കതക്കാനണിയകപക്കാനല  വണില  നണിശ്ചയണിക്കക്കാനുള  വണില  നണിര്ണ്ണയക്കാധണികേക്കാരല

നലകുകേയല  നചയണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  ഇസൗ  പുതണിയ  മൂനണ്

കേക്കാര്ഷണികേനണിയമങ്ങള സലബന്ധണിച്ചണ് രക്കാജജ്യവജ്യക്കാപകേമക്കായണി കേര്ഷകേസമൂഹല

അതണിശക്തമക്കായ സമരങ്ങളുല ഇസൗ നണിയമങ്ങനളെ സലബന്ധണിച്ചണ് ആശങ്കകേളുല

ഉയര്തണിയണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.   ഇസൗ  നണിയമങ്ങളുനട  പണിനബലതണില

കകേക്കാര്പകറെറ്റണ് കേമ്പനണികേളുനട കേടന്നുകേയറ്റല വജ്യക്കാപകേമക്കാകുല.  നനലണ്ല,  വക്കാഴ,

പച്ചക്കറെണികേള തുടങ്ങണിയ കമഖലകേളെണില കേരക്കാര് കൃഷണി വജ്യക്കാപകേമക്കാകുകേയല

കേമ്പനണികേള  കേര്ഷകേരുമക്കായല  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേളുമക്കായല  ഉണക്കാക്കുന

കേരക്കാറെണിലൂനട  നക്കാമമക്കാത്ര  കേര്ഷകേനര  കൂടുതല  കേടനക്കണണിയണികലയണ്

തളണിവണിടുകേയല  നചയ്യുല.  കേര്ഷകേരുനട  വരുമക്കാനല  കുറെയവക്കാനുല  കൃഷണി

തനന  ഉകപക്ഷണിക്കുവക്കാനുല  കകേരളെതണിനന്റെ  ഭക്ഷജ്യപ്രതണിസന്ധണി

വര്ദ്ധണിപണിക്കക്കാനുല  സക്കാദ്ധജ്യതയണണ്.   കകേക്കാര്പകറെറ്റണ്  കേമ്പനണികേളുനട

അയലസലസക്കാനങ്ങളുനട ഉലക്കാദനവുല കകേരളെതണിനന്റെ വണിപണനവുല ഇതണ്
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ബക്കാധണിക്കുല.   വലണിയ  കേമ്പനണികേള  അയല  സലസക്കാനങ്ങളെണില

വജ്യക്കാപകേമക്കായണി കൃഷണി വര്ദ്ധണിപണിച്ചണ് ഭക്ഷജ്യവണിളെകേള കകേരളെതണില വണിലകുറെച്ചണ്

വണിപണനല  നടതണി  കകേരളെതണിനല  കേര്ഷകേരുനട  ഉലനങ്ങളക്കണ്

വണിലകുറെയ്ക്കുവക്കാനുല  അതുവഴണി  കേക്കാര്ഷണികേകമഖല  തകേര്ക്കുനതണിനുല

ഇടവരുത്തുല.  ലക്കാഭല മക്കാത്രല ലക്ഷജ്യമക്കാക്കണി കേരക്കാര് കേമ്പനണികേള രക്കാസവളെല,

കേശടനക്കാശണിനണികേള  എനണിവ  വളെനര  കൂടുതലക്കായണി  ഉപകയക്കാഗണിച്ചണ്

കകേരളെതണിനന്റെ  മണ്ണണ്  ദശര്ഘകേക്കാലമക്കായണി  കൃഷണിക്കണ്  ഉപകയക്കാഗണിക്കക്കാന

പറ്റക്കാതവണിധല  ദുരുപകയക്കാഗനപടുത്തുകേയല  കേര്ഷകേര്  കൃഷണി

ഉകപക്ഷണിക്കക്കാന  നണിര്ബന്ധണിതരക്കായണി  തശരുകേയല  നചയ്യുന  സക്കാഹചരജ്യല

ഉടനലടുക്കുകേയല  നചയ്യുല.  ലക്കാഭതണിലൂനണി  കേരക്കാര്  കൃഷണി

വജ്യക്കാപകേമക്കാക്കുനകതക്കാനട  പരണിസണിതണിക്കണ്  കയക്കാജണിക്കക്കാത  വണിളെകമങ്ങള

വരണികേയല  ദശര്ഘകേക്കാലമക്കായണി  ഭൂമണിയനട  ഉപകയക്കാഗല  മക്കാറുകേയല  മക്കാറ്റുകേയല

കേക്കാര്ഷണികേകമഖലനയ  തകേര്ച്ചയണികലയണ്  നയണിക്കുകേയല  നചയ്യുല.

ഏനതക്കാനക്ക  സക്കാകങ്കതണികേവണിദജ്യകേള  കേക്കാര്ഷണികേകമഖലയണില

വജ്യക്കാപണിപണിക്കണല  എനതണിനണ്   ഇസൗ  നണിയമലമൂലല  അധണികേക്കാരമണിലക്കാനത

വരുനതുനകേക്കാണണ് കകേരളെല അനുവദണിക്കക്കാതണിരുന ജനണിതകേമക്കാറ്റല വരുതണിയ
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വണിളെകേള  സലസക്കാനതണിനന്റെ  അനുവക്കാദമണിലക്കാനത  തനന  കുതകേ

കേമ്പനണികേള  കേര്ഷകേരുമക്കായണി  കേരക്കാറെണികലര്നപട്ടെണ്  കൃഷണിയണിറെക്കുകേയല

തലഫലമക്കായണി  പക്കാരണിസണിതണികേ  ആകരക്കാഗജ്യപ്രശ്നങ്ങള  ഉടനലടുക്കുകേയല

നചയ്യുകമക്കാ  എന  ആശങ്ക  ഉയര്ന്നുവനണിട്ടുണണ്.   കേമ്പനണികേളക്കണ്  കനരണിട്ടെണ്

കേര്ഷകേരുമക്കായണി  കേരക്കാറെണികലര്നപടുവക്കാന  സക്കാധണിക്കുനമനതണിനക്കാല  ഇതണ്

വജ്യക്കാപകേമക്കാകേക്കാനുള  എലക്കാ  സക്കാധജ്യതകേളുല  ഇകപക്കാള

ഉയര്ന്നുവനണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.   നനലണ്ല,  നകേക്കാപ്ര  ഉളനപനട  25

ഉലനങ്ങളക്കണ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  തക്കാങ്ങുവണില  പ്രഖജ്യക്കാപണിക്കുന്നുണണ്.   വണില

നണിശ്ചയണിച്ചണ്  കേരക്കാറെണില ഏര്നപടുവക്കാന വജ്യവസ നചയ്യുന ഇസൗ ബണിലണില

കേരക്കാര്  വജ്യക്കാപകേമക്കാകുനകതക്കാനട  കുറെഞ  തക്കാങ്ങുവണിലയണില  നണിനണ്

കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  പണിന്മേക്കാറുകേയല  കേമ്പനണികേളുനട  തക്കാലരജ്യതണിനനുസരണിച്ചുള

സമ്പ്രദക്കായങ്ങള നണിലവണില വരണികേയല അതുവഴണി വണിപണണിവണില ഇടണിയകേയല

കേര്ഷകേരുനട  വരുമക്കാനല  കുറെയനതണിനണ്  ഇടയക്കാക്കുകേയല  തലഫലമക്കായണി

കേക്കാര്ഷണികേകമഖലയണില  പ്രതണിസന്ധണി  രൂക്ഷമക്കാകുകേയല  നചയ്യുല.   ഇസൗ

ബണിലണില  വണില  നണിശ്ചയണിച്ചണ്  കേരക്കാറെണികലര്നപടണനമനക്കാണണ്  വജ്യവസ.

സത്വക്കാമണിനക്കാഥന  കേമണിഷന  റെണികപക്കാര്ട്ടുപ്രകേക്കാരല  നമക്കാതല
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ഉലക്കാദനനച്ചലവണിനന്റെ  C2  കകേക്കാസ്റ്റണിനന്റെ  50  ശതമക്കാനല  കൂടുതല  നലകേണി

തക്കാങ്ങുവണില നണിശ്ചയണിക്കണനമനക്കാണണ് നണിര്കദ്ദേശല.   ഇസൗ രശതണി  കേരക്കാറെണില

ഒരണിടത്തുകപക്കാലല  പ്രതണിഫലണിച്ചുകേക്കാണുനണില.   വണില  നണിര്ണ്ണയതണിനന്റെ

കേക്കാരജ്യതണില അവജ്യക്തതയക്കാണണ്  ഇസൗ കേരക്കാറെണില കേക്കാണുനതണ്.   സണിവണില

കകേക്കാടതണിയണില  തര്ക്കപരണിഹക്കാരതണിനണ്  വജ്യവസയണിലക്കാതതണിനക്കാലല

നചറുകേണിട  നക്കാമമക്കാത്ര കേര്ഷകേര്നക്കതണിനര  കേമ്പനണിയനട  അനുകൂല വണിധണി

ലഭണിക്കുവക്കാനണിടയണിലക്കാതതണിനക്കാലല  ഇസൗ  വജ്യവസ  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളക്കണ്

അനുകൂലമക്കാകുകമക്കാനയന്നുള  ഭയല  കേര്ഷകേര്ക്കണിടയണിലണണ്.   അങ്ങനന

സലഭവണിച്ചക്കാല  കേര്ഷകേര്  പണിന്തളനപടുകേയല  കുറെഞവണിലയണില

കേര്ഷകേര്ക്കണ്  അവണിനട  ഉലനങ്ങള  വണിലകക്കണ  അവസ

സലജക്കാതമക്കാകുകേയല നചയ്യുല.  പല നക്കാടന ഇനങ്ങളുല  അപ്രതജ്യക്ഷമക്കാകുകേയല

കേമ്പനണികേളക്കണ്  കൂടുതല  ലക്കാഭല  കനടുനതണിനണ്  അവര്  തശരുമക്കാനണിക്കുന

നനഹബ്രണിഡണ്  വണിത്തുകേളെണികലയ്കക്കക്കാ  ജനണിതകേമക്കാറ്റല  വണിത്തുകേളെണികലയ്കക്കക്കാ

മക്കാറുകേയല  തുടര്നണ്  ഓകരക്കാ  വര്ഷവുല  വര്ദ്ധണിച്ച  വണിലയണില  കേര്ഷകേര്

വണിത്തുവക്കാങ്ങുന അവസയണക്കാകുകേയല കകേരളെമക്കാര്ജണിച്ച നക്കാടന വണിളെകേളുനട

നനജവനനവവണിദ്ധജ്യല  നഷനപട്ടുകപക്കാകുന  സണിതണിയണികലയണ്  നമ്മുനട  രക്കാജജ്യല
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എതണിനപടുകേയമക്കാണണ്.  2016  മുതല  നക്കാളെണിതുവനര  സലസക്കാന  സര്ക്കക്കാര്

കേര്ഷകേകക്ഷമതണിനക്കായണി  അനവധണി  പദ്ധതണികേള  അവതരണിപണിക്കുകേയക്കാണണ്

നചയണിട്ടുളതണ്.   അവനയലക്കാല  ഫലപ്രക്കാപ്തണിയണില എതണിക്കുകേയല നചയണിട്ടുണണ്.

കേര്ഷകേ കക്ഷമകബക്കാര്ഡണ്, നനലവയല ഉടമകേളക്കണ് കറെക്കായലറ്റണി, പതണിനക്കാറെണിനല

പച്ചക്കറെണികേളക്കണ്  രക്കാജജ്യതണ്  ആദജ്യമക്കായണി  തറെവണില  നണിശ്ചയണിച്ചതണ്,

കേര്ഷകേനപനഷന,  കേക്കാര്ഷണികേ  കേടക്കാശത്വക്കാസ  കേമശഷന  തുടങ്ങണിയവ

കകേരളെതണിനല  ഇടതുപക്ഷജനക്കാധണിപതജ്യമുനണണി  ഗവണ്നമന്റെണ്

കൃഷണിക്കക്കാര്ക്കുകവണണി   നചയണിട്ടുള  നണിരവധണി  പ്രവര്തനങ്ങളെണില

ചണിലതുമക്കാത്രമക്കായണി  ചൂണണിക്കക്കാണണിക്കുകേയക്കാണണ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാര്  പക്കാസക്കാക്കണിയ

മൂനണ്  കേര്ഷകേവണിരുദ്ധ  കേരണിനണിയമങ്ങളമൂലമുണക്കാകുവക്കാന  സക്കാധജ്യതയള

കദക്കാഷഫലങ്ങള ഇസൗ നണിയമസഭതനന ചര്ച്ച നചയ്യുകേയല ഇതുസലബന്ധണിച്ചണ്

31-12-2020-നണ്  നണിയമസഭയനട  ഒരു  പ്രകതജ്യകേ  സകമളെനല

വണിളെണിച്ചുകചര്ക്കുകേയല  ഒരു  പ്രകമയല  നഎകേകേകണജ്യന  പക്കാസക്കാക്കണി

കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാരണിനണ്  സമര്പണിക്കുകേയല  നചയണ്  കേഴണിഞണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കക്കാരണിനന്റെ  കേരണിനണിയമങ്ങളക്കണ്  ബദലക്കായണി  കേര്ഷകേര്ക്കണ്

പ്രകയക്കാജനകേരമക്കായ  ഒരു   നണിയമനണിര്മക്കാണല  നടത്തുനതണിനുള
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പ്രവര്തനങ്ങള  നപക്കാതുതക്കാലപരജ്യപ്രകേക്കാരല  ഇസൗ  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ

കനതൃതത്വതണില പുകരക്കാഗമണിച്ചുവരണികേയക്കാണണ്. 

ശ്രശ  .    സണി  .    നകേ  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  കകേരളെല  ബദല  നണിയമങ്ങള

നടപണിലക്കാക്കുനതണില  എകപക്കാഴുല  മുനപന്തണിയണിലക്കാനണനണ് നമുക്കണ്   കേക്കാണക്കാന

കേഴണിയല.  ഇസൗ  കേര്ഷകേകദക്കാഹ  നണിയമതണിനനതണിനര   നണിയമസഭയണില  ഒരു

ബദല  നണിയമല  നകേക്കാണ്ടുവരക്കാന  സക്കാധണിക്കുകമക്കാ;  നണിയമപരമക്കായ  പരണിരക്ഷ

നലകുനതണിനുകവണണിയള  നടപടണി  സത്വശകേരണിക്കുനതണിനണ്  ഗവണ്നമന്റെണ്

എനന്തലക്കാല നചയക്കാനുകദ്ദേശണിക്കുന്നു?

ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്  .    സുനണില  കുമക്കാര്:  സര്,   കകേന്ദ്രല  പക്കാസക്കാക്കണിയ  ഇസൗ

നണിയമല നമ്മുനട നഫഡറെലണിസതണിനനതണിനരയള നവല്ലുവണിളെണിയക്കാണണ്.  ഞക്കാന

കനരനത  മറുപടണിയണില  സൂചണിപണിച്ചതുകപക്കാനല,  കേണ്കേറെന്റെണ്  ലണിസ്റ്റണിലനപട്ടെ

കൃഷണിയമക്കായണി  ബന്ധനപട്ടെ  കേക്കാരജ്യങ്ങളക്കൂടണി  ഉളനപടുതണിനക്കക്കാണക്കാണണ്  ഇസൗ

മൂനണ്  നണിയമങ്ങളുല  പക്കാസക്കാക്കണിയണിരണിക്കുനതണ്.  അതുനകേക്കാണണ്  ഇസൗ  നണിയമല

കകേരളെതണില എങ്ങനന നടപക്കാക്കക്കാതണിരണിക്കക്കാന കേഴണിയനമനതണിനനപറ്റണിയക്കാണണ്

ഗവണ്നമന്റെണ്  ചണിന്തണിക്കുനതണ്.   അതണിനന്റെ  അടണിസക്കാനതണില  കകേരളെതണിനല

കേര്ഷകേനര  കകേക്കാര്പകറെറ്റുകേളുനട  ചൂഷണതണിലനണിന്നുല  സലരക്ഷണിക്കക്കാന
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കേഴണിയന തരതണിലള നണിയമനണിര്മക്കാണമക്കാണണ് ഗവണ്നമന്റെണ് ഉകദ്ദേശണിക്കുനതണ്.

അതണിനക്കാവശജ്യമക്കായണി  കൃഷണി  വകുപണിനന്റെ  കനതൃതത്വതണില   എ.പണി.സണി.

നചയര്മക്കാനുല  നണിയമ വകുപണ് നസകട്ടെറെണി  കകേക്കാ-നചയര്മക്കാനുമക്കായ ഒരു വണിദഗ

കേമണിറ്റണിനയ  നണികയക്കാഗണിച്ചണിട്ടുണണ്.  ആ  കേമണിറ്റണി   ഒരു  നണിയമതണിനന്റെ  കേരടണ്

തയക്കാറെക്കാക്കണിവരണികേയക്കാണണ്.  ആ  കേരടണ്  മനണിസഭ  പരണിഗണണിച്ചകശഷല

നണിയമസഭയണില  അവതരണിപണിക്കണനമനക്കാണണ്  ആഗഹണിക്കുനതണ്.  അതണിനുള

ചര്ച്ചകേള പുകരക്കാഗമണിച്ചുവരണികേയക്കാണണ്.  കൃഷണി വകുപണ് മക്കാത്രമല മൃഗസലരക്ഷണല,

ക്ഷശരവണികേസനല, സണിവണില സനനപസണ് വകുപണ്,  സഹകേരണകമഖലയളനപനട

നണിരവധണി  വകുപ്പുകേനളെ ബക്കാധണിക്കുന ഒരു നപക്കാതുവണിഷയമക്കായതുനകേക്കാണണ് വളെനര

സങ്കശര്ണ്ണമക്കായ  നണിയമനണിര്മക്കാണനതപറ്റണിയക്കാണണ്  നമള  ചണിന്തണിക്കുനതണ്.

അതുനകേക്കാണ്ടുതനന  ആ  രശതണിയണിലള  ആഴതണിലള  ആകലക്കാചനയനട

അടണിസക്കാനതണിലക്കാണണ്   ഒരു  നണിയമനണിര്മക്കാണനതക്കുറെണിച്ചണ്  ഗവണ്നമന്റെണ്

ആകലക്കാചണിക്കുനതണ്. അതണിനുള നടപടണി പുകരക്കാഗമണിച്ചുവരണികേയക്കാണണ്.



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

20

വക്കായക്കാ ആപ്പുകേള

ശ്രശ  .   നകേ  .   എസണ്  .   ശബരശനക്കാഥന: സര്, ഇസൗ  കകേക്കാവണിഡണ്  കേക്കാലതണ്

കകേരളെതണിനല   പതണിനക്കായണിരക്കണക്കണിനണ്  നചറുപക്കക്കാനരയല  വശട്ടുകേക്കാനരയല

സക്കാധക്കാരണക്കക്കാനരയല ചതണിക്കുഴണിയണികലയണ്  തളണിവണിടുന ഓണ്നനലന ആപണ്

വക്കായക്കാതട്ടെണിപണിനനക്കുറെണിച്ചണ്   ഞക്കാന  ഇസൗ  സഭയനട  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകേയക്കാണണ്.

ഞക്കാന   വളെനര  നനവകേക്കാരണികേതകയക്കാനടയക്കാണണ്  ഇസൗ  വണിഷയല

അവതരണിപണിക്കുനതണ്.  എനന്റെ  നണികയക്കാജകേമണ്ഡലതണിനല  കുറ്റണിച്ചല

ഗക്കാമപഞ്ചക്കായതണില  എനണിക്കണ്  വളെനരയധണികേല  ആത്മബന്ധമുള  ഒരു

കുടുലബതണിനല  മകേനക്കാണണ്  ഇതരതണിലള  വക്കായക്കാതട്ടെണിപണിനന്റെ

നകേണണിയണിലനപട്ടെണ്  ഭശമമക്കായ  തുകേ  കലക്കാണടയക്കാന  കേഴണിയക്കാനത  ആത്മഹതജ്യ

നചയതണ്.  അകദ്ദേഹനതകപക്കാനല  ധക്കാരക്കാളെലകപര്  നമ്മുനട  നക്കാട്ടെണില  ഇനണ്

ആത്മഹതജ്യയനട  വക്കണില  നണിലക്കുകേയക്കാണണ്.  കകേക്കാവണിഡണ്  കേക്കാലതണ്

സക്കാധക്കാരണക്കക്കാര്ക്കണ്   നതക്കാഴണിലണിലക്കാതതണിനക്കാല  വരുമക്കാനമക്കാര്ഗ്ഗങ്ങള

ഒന്നുലതനനയണിനലനണ്   നമുക്കറെണിയക്കാല.  ആ  സക്കാഹചരജ്യതണില

അതജ്യക്കാവശജ്യതണിനണ്  ബക്കാങ്കുകേള അനലങ്കണില മറ്റണ് സലഘങ്ങളെണില നണിന്നുല പണല

ലഭണിക്കക്കാനത  വരുകമ്പക്കാഴക്കാണണ്   ഉടനപണല  എന  കമക്കാഡലണില  ഒക്കാണ്നനലന
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ആപ്പുകേള  പ്രതജ്യക്ഷനപടുനതണ്.  സക്കാധക്കാരണ  ബക്കാങ്കുകേളെണിലളതുകപക്കാനല

നകഡണിറ്റണ്  കറെറ്റണിലഗണ്  കവണ,  നകേക്കാളെക്കാറ്ററെല  നസകേഡ്യൂരണിറ്റണി  നകേക്കാടുകക്കണ,

വരുമക്കാനമക്കാര്ഗ്ഗല  കേക്കാണണികക്കണ,  മുഖക്കാമുഖലകപക്കാലല  കേക്കാകണണതണിനുപകേരല

ആപ്പുകേള ഡസൗണ്കലക്കാഡണ് നചയണ് അവയണില നമ്മുനട ഗജ്യക്കാലറെണിയല കകേക്കാണക്കാകണ്

ലണിസ്റ്റണിലളവരുനട  നമ്പരുല  നകേക്കാടുക്കണല.  കപരണിനുമക്കാത്രല   ആധക്കാകറെക്കാ

പക്കാനകേക്കാര്കഡക്കാ   സക്കാന  നചയണ്  അപണ് കലക്കാഡണ്  നചയ്യുകമ്പക്കാളതനന

നണിമണിഷങ്ങളക്കകേല  കലക്കാണ്  ലഭണിക്കുല.   5000  രൂപയനട  വക്കായനയടുതക്കാല

കേയണിലവരുനതണ്  3800  രൂപ  മക്കാത്രമക്കാണണ്.  ബക്കാക്കണി   കപ്രക്കാസസണിലഗണ്

ചക്കാര്നജന്നുല  ജണി.എസണ്.ടണി.  എന്നുല  പറെഞണ്  അവര്  ഇസൗടക്കാക്കുല.  ആറെണ്

ദണിവസതണിനുളണില  ഇസൗ  തുകേ  തണിരണിച്ചടച്ചണിനലങ്കണില  ഭശമമക്കായ  പലണിശയക്കാണണ്

അവര് ആവശജ്യനപടുനതണ്.   ആറെണ്  ദണിവസതണിനുളണില തുകേ അടച്ചണിനലങ്കണില

നനഹദക്കാബക്കാദണിനലയല  ബക്കാലഗ്ലൂരണിനലയല  സലഘടണിതമക്കായ  ഇവരുനട

കകേക്കാളനസന്റെറുകേളെണിലനണിന്നുല   കഫക്കാണ്  വണിളെണിക്കുകേയല  ഇസൗ  കലക്കാണ്

തണിരണിച്ചടയക്കാന കേഴണിയണിനലങ്കണില  മറ്റണ് രണണ് ആപ്പുകേള അവര് നണിര്കദ്ദേശണിക്കുകേയല

നചയ്യുല. മലയക്കാളെ മകനക്കാരമ ദണിനപത്രതണില വന ഒരു വക്കാര്തപ്രകേക്കാരല 12000

രൂപ കേടനമടുത ഒരക്കാള 36 തവണ ആപ്പുകേളെണിലൂനട കലക്കാനണടുതണ് 12 ലക്ഷല
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രൂപയനട കേടനക്കണണിയണിലക്കായണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  ഇതണ് വലണിയ ഒരു സലഘമക്കാണണ്

നണിയനണിക്കുനതണ്.  ഇസൗ  കകേക്കാവണിഡണ്  കേക്കാലയളെവണിലതനന  മുന്നൂകറെക്കാളെല

ആപ്പുകേളെക്കാണണ്  ഓണ്നനലന കപനമന്റെണിനുല  ഓണ്നനലന കലക്കാണണിനുല കവണണി

ഇന്തജ്യയണില  തുടങ്ങണിയണിട്ടുളതണ്.  പല  ആപ്പുകേളുനടയല   കേമ്പനണികേളുനടയല

ഡയറെകര്  കബക്കാര്ഡണിലളവനരലക്കാല  ഒകര  ആളുകേള  തനനയക്കാണണ്.  ഇസൗ

കേമ്പനണികേളുനട  പ്രധക്കാന  ഫണണിലഗണ്   നനചനശസണ്  കേമ്പനണികേളെണിലനണിനക്കാണണ്

വരുനതണ്.  പൂര്ണ്ണമക്കായ  നണിയമസക്കാദ്ധജ്യതയണിലക്കാനത  എനക്കാല   N.B.F.C.-

യനടയല   മറ്റണ്  ബക്കാങ്കണിലഗണ്  നറെഗുകലഷനന്റെയനമക്കാനക്ക  ചണില  പഴുതുകേള

ഉപകയക്കാഗണിച്ചുനകേക്കാണക്കാണണ്  ഇവനരലക്കാല  പ്രവര്തണിക്കുനതണ്.   പണല

തണിരണിച്ചടച്ചണിനലങ്കണില  ഇവര്  കനരണിട്ടെണ്  കഫക്കാണ്  വണിളെണിച്ചണ്  വളെനര  കമ്ലേച്ഛമക്കായ,

രൂക്ഷമക്കായ ഭക്കാഷയണില സലസക്കാരണിക്കുല.  സശകേളെക്കാനണങ്കണില വളെനര കമക്കാശമക്കായ

രശതണിയണില  ഇവനരക്കുറെണിച്ചുള  കേഥകേള  പ്രചരണിപണിക്കുല.  അതണിനുകശഷവുല

പണമടച്ചണിനലങ്കണില കകേക്കാണക്കാകണ് ലണിസ്റ്റണിലല ഗജ്യക്കാലറെണിയണിലല  ഇസൗ ആപ്പുകേളക്കണ്

നപര്മണിഷന നകേക്കാടുതതുനകേക്കാണണ്  അകപക്കാളതനന നമ്മുനട കഫക്കാകട്ടെക്കാ അടുത

ബന്ധുകേളുനടയല  വശട്ടുകേക്കാരുനടയല  സുഹൃത്തുകേളുനടയല  വക്കാട്സക്കാപണികലയ്ക്കുല  മറ്റണ്

ഗ്രൂപ്പുകേളെണികലയ്ക്കുല  അയയ്ക്കുകേയല  നമള  പണമടയക്കാനുനണന്നുപറെഞണ്
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വജ്യക്തണിഹതജ്യ  നടത്തുകേയല  നചയ്യുല.   ഇതുമക്കാത്രമല,  ഇസൗ  വണിവരങ്ങള

അയലപക്കക്കക്കാര്ക്കുല  മറ്റുല  അയച്ചുനകേക്കാടുതണ്   പണല  തണിരണിച്ചടയക്കാത

നണിങ്ങളുനട  സുഹൃതണ്  കേളനക്കാനണന്നുല  പറെയല.  ഞക്കാന  സൂചണിപണിച്ച  എനന്റെ

മണ്ഡലതണിനല  മരണനപട്ടെയക്കാളെണിനന്റെ   സുഹൃത്തുക്കളക്കണ്  ഇതരതണിലള

സകന്ദശങ്ങള  എതണിയണിരുന്നു.   എകണികേഡ്യൂട്ടെശവണ്  തലതണില  വനര

ഇതരതണിലള  സകന്ദശങ്ങനളെത്തുല.   നമള  കേക്കാണുന  കബഡണ്

തട്ടെണിപണിനനക്കക്കാളുല വലണിയ തട്ടെണിപക്കാണണിതണ്.  നണിരവധണിയക്കാളുകേളുനട ആത്മഹതജ്യയണ്

കേക്കാരണമക്കായ ഇസൗ വണിഷയല സലബന്ധണിച്ചണ്  പതണിനക്കായണിരക്കണക്കണിനക്കാളുകേളെണില

നണിന്നുല  എലക്കാ കസ്റ്റഷനുകേളെണിലല കകേസ്സുകേള കപക്കായണിട്ടുണണ്. നനസബര്  കഡക്കാമുല

അകനത്വഷണിക്കുന്നുണണ്.  ഇനതക്കാനക്ക നടക്കുനതണിനന്റെ പ്രധക്കാന കേക്കാരണല,  നമ്മുനട

നണിയമതണിലള  പഴുതുകേള  തനനയക്കാണണ്.  1958-നല  കകേരളെ  മണണിനലകന്റെഴണ്

ആകണില   പുതണിയ  കഭദഗതണികേള  നകേക്കാണ്ടുവകരണതണ്  അതജ്യക്കാവശജ്യമക്കാണണ്.

കപക്കാലശസണ്  ഇക്കക്കാരജ്യല  വളെനര  ഗസൗരവമക്കായണി  കേണണ്   ഇസൗ  കകേസുകേള   ഒരു

നസനടല  കനക്കാഡണികലയണ്  നകേക്കാണ്ടുവരണല.  ഇനണ്  ഏകേകദശല  മുന്നൂകറെക്കാളെല

ആപ്പുകേള   ഇസൗ  കമഖലയണില  വര്ക്കണ്  നചയ്യുന്നുണണ്.  ഏറ്റവുല  കൂടുതല

നമക്കാനനബല  നഡനസണിറ്റണിയള  കകേരളെതണിലക്കാണണ്  ഇതണ്  കൂടുതല  വരുനതണ്.
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പക്കാവനപട്ടെ കുട്ടെണികേനളെ നനഹദക്കാബക്കാദണിനലയല ബക്കാലഗ്ലൂരണിനലയല കകേക്കാളനസന്റെറെണില

ഇരുനണ്  ഹണിന്ദണിയണിലല  ഇലഗശഷണിലല വണിളെണിച്ചണ് സലസക്കാരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  കേഴണിഞ

രണണ് മക്കാസമക്കായണി  മലയക്കാളെതണില സലസക്കാരണിച്ചണ്  വണിരട്ടുന ആളുകേനളെ  അവര്

റെണിക്രൂട്ടെണ് നചയണിരണിക്കുകേയക്കാണണ്.  ഇതണ് വലണിനയക്കാരു സക്കാമൂഹണികേ പ്രശ്നമക്കാണണ്.  പത്ര -

ദൃശജ്യമക്കാധജ്യമങ്ങള   വളെനര  പ്രക്കാധക്കാനജ്യകതക്കാടുകൂടണി   ഇസൗ  വണിഷയനത  കേവര്

നചയ്യുകേയക്കാണണ്.  നണിയമതണിനന്റെ  പഴുതുകേള  കേക്കാരണല  ഇനണ്  ഓണ്നനലന

തട്ടെണിപ്പുകേള  കൂടണിവരണികേയക്കാണണ്.   നഗയണില  കേളെണിക്കക്കാന  കുട്ടെണികേളക്കണ്

പണമണിലക്കാതകപക്കാള  അതണിനണ്  സഹക്കായണിക്കക്കാനുല  ഇസൗ  ആപ്പുകേള

ഉപകയക്കാഗണിക്കുകേയക്കാണണ്.  ഇസൗ  വണിഷയതണിനന്റെ  പ്രക്കാധക്കാനജ്യല  മനസണിലക്കാക്കണി

ഓണ്നനലന  വക്കായക്കാതട്ടെണിപണിനനതണിനര  സര്ക്കക്കാര്  സമഗമക്കായ

നണിയമനണിര്മക്കാണല   നടതണനമനണ്  ഇസൗ  സബ്മണിഷനണിലൂനട  ഞക്കാന

അഭജ്യര്തണിക്കുകേയക്കാണണ്. 

മുഖജ്യമനണിക്കുകവണണി   വജ്യവസക്കായവുല  കസ്പക്കാര്ട്സുല  യവജനകേക്കാരജ്യവുല

വകുപ്പുമനണി (ശ്രശ  .   ഇ  .   പണി  .   ജയരക്കാജന): സര്, ശ്രശ.  നകേ.  എസണ്.

ശബരശനക്കാഥന ഇവണിനട ഉനയണിച്ചണിട്ടുള വണിഷയല വളെനര പ്രക്കാധക്കാനജ്യകമറെണിയതണ്

തനനയക്കാണണ്.  ഓണ്നനലന  ആപ്പുകേള  വഴണി  വക്കായനയടുത  ചണില  ആളുകേള
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ഇതരല  കേമ്പനണികേളുനട  ചതണിക്കുഴണിയണിലനപട്ടെണ്  ദു:ഖമനുഭവണിക്കുന  ഒട്ടെനവധണി

സലഭവങ്ങള സലസക്കാനതണ് റെണികപക്കാര്ട്ടെണ് നചയനപട്ടെണിട്ടുണണ്. റെണിസര്വണ് ബക്കാങ്കണിനന്റെ

നണിയനണങ്ങളക്കണ്  വണികധയമലക്കാനതയല  മണണിനലനകഡഴണ്  ആകണിനണ്

വണിരുദ്ധവുമക്കായണി  പ്രവര്തണിക്കുന  ഇതരല  സക്കാപനങ്ങള  പലതുല  മറ്റണ്

സലസക്കാനങ്ങള  കകേന്ദ്രശകേരണിച്ചക്കാണണ്  പ്രവര്തണിക്കുനതണ്.  അങ്ങനനയക്കാണണ്

കപക്കാലശസണിനണ്  ലഭണിച്ചണിട്ടുള  സൂചനകേള.   സലസക്കാനതണ്  ഇതരതണിലളെളെ

സലഘങ്ങള പ്രവര്തണിക്കുനതക്കായണി ഇതുവനര നതളെണിവുകേനളെക്കാന്നുല ലഭണിച്ചണിട്ടെണില.

ഇതരതണിലള  63  പരക്കാതണികേളെക്കാണണ്  വണിവണിധ  കപക്കാലശസണ്  കസ്റ്റഷനുകേളെക്കായണി

ലഭണിച്ചണിട്ടുളതണ്.  അവ നനഹനടകേണ് നനകല എനനനകേത്വയറെണി നസല അതുകപക്കാനല

തനന  സലസക്കാന  നനകല  ബ്രക്കാഞ്ചണ്  എനണിവ  മുകഖന  ഗവണ്നമന്റെണ്

അകനത്വഷണല  നടത്തുകേയണക്കായണി.  അതണില  ഒമ്പതണ്  പരക്കാതണികേളെണില  കകേസണ്

രജണിസ്റ്റര് നചയണ് അകനത്വഷണല നടതണിവരണികേയക്കാണണ്. രണണ് പരക്കാതണികേള നനകല

ബ്രക്കാഞ്ചണ്  അകനത്വഷണിച്ചുവരുന്നു.  ഏനതക്കാരക്കാളക്കുല ഡസൗണ്കലക്കാഡണ്  നചയക്കാവുന

നക്കാന്നൂറെണിലപരല  മണണി  നലനഡണിലഗണ്  ആപ്പുകേള  നണിലവണിലണണ്.   ഇതരല

ആപ്പുകേള  ഡസൗണ്കലക്കാഡണ്  നചയ്യുന  ഉപകഭക്കാക്തക്കാവണിനന്റെ  വജ്യക്തണിപരമക്കായ

വണിവരങ്ങള  കശഖരണിച്ചകശഷല  30  ശതമക്കാനകതക്കാളെല  തുകേ  കപ്രക്കാസസണിലഗണ്
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ഫശസക്കായണി ഇസൗടക്കാക്കുന്നു.  ഒരക്കാഴ്ച കേക്കാലക്കാവധണിക്കണ് നചറെണിയ തുകേകേള വക്കായയക്കായണി

നലകുന്നു.   തണിരണിച്ചടവണില  വശഴ്ച  വനക്കാല  ഇവണിനട  സൂചണിപണിച്ചതുകപക്കാനല,

നണിരന്തരമക്കായ  ഭശഷണണികേള,  കുടുലബതണിലളവനരതനന

ഭശഷണണിനപടുത്തുകേ,  അപകേശര്തണികേരമക്കായ  സകന്ദശങ്ങളെയച്ചണ്

ഉപകഭക്കാക്തക്കാവണിനന  മക്കാനസണികേമക്കായണി  സമര്ദ്ദേതണിലക്കാക്കുകേ  തുടങ്ങണിയണിട്ടുള

രശതണിയക്കാണണ്  ഇതരല  വക്കായക്കാ  കേമ്പനണികേള  അവലലബണിച്ചണ്  വരുനതണ്.

കമലപറെഞ  വക്കായക്കാ  ആപ്പുകേളക്കുപുറെനമ  ഓണ്നനലന  റെമണികേളെണിയനട

കപരണിലല  സലസക്കാനതണ്  ചണിലയക്കാളുകേള  ചതണിക്കുഴണിയണിലനപട്ടെണിട്ടുളതക്കായണി

വണിവരല  ലഭണിച്ചണിട്ടുണണ്.  തണിരുവനന്തപുരല  റൂറെല  ജണിലയണിനല  നനയക്കാര്ഡക്കാല

കപക്കാലശസണ്  കസ്റ്റഷന  പരണിധണിയണില  വണിനശതണ്  എന  യവക്കാവണ്  31-12-2020-ല

ആത്മഹതജ്യ  നചയണിരുന്നു.  മരണല  ഓണ്നനലന  റെമണികേളെണി  കേക്കാരണല

ഉണക്കായണിട്ടുള  കേടബക്കാദ്ധജ്യതയക്കായണിരണിക്കക്കാനമന  സലശയല  ഉയര്ന്നുവനണിരുന്നു.

ഇതുസലബന്ധണിച്ചണ്  വണിശദമക്കായ  അകനത്വഷണല  നടന്നുവരണികേയക്കാണണ്.

ഓണ്നനലന  സലവണിധക്കാനങ്ങള  ഉപകയക്കാഗണിച്ചുള  തട്ടെണിപ്പുകേള

നണിരശക്ഷണിക്കുനതണിനണ്  സലസക്കാന  കപക്കാലശസണിനന്റെ  നനസബര്  കഡക്കാല

വണിഭക്കാഗതണിനണ്  നണിര്കദ്ദേശല  നലകേണിയണിട്ടുണണ്.   കൂടക്കാനത  ഇതരല
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തട്ടെണിപ്പുസലഘങ്ങളുനട  ചതണിക്കുഴണിയണില  നപടക്കാതണിരണിക്കക്കാന  സലസക്കാന

കപക്കാലശസണിനന്റെ കസക്കാഷജ്യല മശഡണിയക്കാ നസല,  ജനനനമത്രണി സുരക്ഷക്കാ പദ്ധതണി,

സ്റ്റുഡന്റെണ്സണ്  കപക്കാലശസണ്  കകേഡറ്റണ്  പദ്ധതണി  എനണിവയണിലൂനട  ആവശജ്യമക്കായണിട്ടുള

കബക്കാധവത്കേരണല  നടതണിവരുന്നുണണ്.  ഇക്കക്കാരജ്യതണില  നണിലവണിലള

നണിയമങ്ങളക്കുപരണിയക്കായണി  പുതണിയ  നണിയമനണിര്മക്കാണല

നടകതണതുകണക്കാനയന  കേക്കാരജ്യല  വണിശദമക്കായണി  പരണികശക്കാധണിച്ചണ്

ആവശജ്യമക്കാകുനപക്ഷല അതണ് പരണിഗണണിക്കക്കാവുനതക്കാണണ്.  

ശ്രശ  .    നകേ  .    എസണ്  .    ശബരശനക്കാഥന:  സര്,  ആനക്കാപ്രകദശണ്  സര്ക്കക്കാര്

ഓണ്നനലന  നഗയണിമണിലഗണിനനതണിനര  ഇകപക്കാള  ഒരു  നണിയമ  നണിര്മക്കാണല

നടത്തുന്നുണണ്.  ഓണ്നനലന നഗയണിമണിലഗുല  അതണിനണ്  ഓണ്നനലന ബക്കാങ്കണിലഗണ്

വക്കായക്കാ  ആപ്പുകേളുമക്കായള  ബന്ധല  കൂടണി  അകനത്വഷണിക്കക്കാനുള  നടപടണി

സത്വശകേരണിക്കുകമക്കാ?

ശ്രശ  .    ഇ  .    പണി  .    ജയരക്കാജന:  സര്,  ഇകപക്കാളതനന  ചണില

അകനത്വഷണങ്ങളുല  നടപടണികേളുല  തുടര്ന്നുവരണികേയക്കാണണ്.  ഇക്കക്കാരജ്യല

സലബന്ധണിച്ചണ് കൂടുതല പരണികശക്കാധന നടത്തുകേയല ആവശജ്യമക്കായ നടപടണികേള

സത്വശകേരണിക്കുകേയല  നചയക്കാവുനതക്കാണണ്.  അതണിനക്കാവശജ്യമുള  നണിയമങ്ങള
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നണിര്മണികക്കണതുകണക്കാനയന  കേക്കാരജ്യല  വണിശദമക്കായണി  പരണികശക്കാധണിച്ചണ്

അതണിനനുസൃതമക്കായ നടപടണി സത്വശകേരണിക്കക്കാല.

        


