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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) നനാളണികകേര സസംഭരണസം

ശ്രശ  .    എസം  .    എസം  .    മണണി:  സര,  കകേരളതണിനന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയണില  വലണിയ

സസനാധശനസം നചെലുത്തുന്ന ഒരു കൃഷണിയനാണണ് നനാളണികകേര കൃഷണി.  ഇന്നണ് നനാളണികകേര കൃഷണി

ഏറ്റവസം  വലണിയ  പ്രതണിസനണിനയ  കനരണിടുകേയനാണണ്.  ഒന്നണ്,  നനാളണികകേരതണിനന്റെ

വണിലയണിടണിവണ്  കകേരള  സമൂഹനത  വലണിയ  കതനാതണില  സസനാധശനണിക്കുന്നുണണ്.   രണണ്,

നനാളണികകേര  കൃഷണി  കനരണിടുന്ന  കരനാഗസം  ആ  കൃഷണി  പ്രതണിസനണിയണില  എത്തുന്നതണിനണ്

ഇടയനാക്കണിയണിട്ടുണണ്.  മൂന്നണ്,  നനാളണികകേര  സസംഭരണസം  കേനാലങ്ങളനായണി

നണിരതണിവചണിരണിക്കുകേയനാണണ്.   അതുനകേനാണണ്  കൃഷണിക്കനാര  സസംഭരണിക്കുന്ന  നനാളണികകേരസം

കേണിളണിരത്തുകപനാകുന്ന  സണിതണിയനാണണ്  ഇകപനാള്  നണിലനണിലക്കുന്നതണ്.   ഈ

സനാഹചെരര്യതണില  നനാളണികകേര  കൃഷണിനയ   സസംരക്ഷണിക്കനാന്  ഗവണ്നമന്റെണിനണ്  എനണ്

നചെയനാന് കേഴണിയുനമന്നതണ് അതണിപ്രധനാനമനാനയനാരു വണിഷയമനായണി ഞനാന് ഈ സഭയുനട

ശ്രദ്ധയണിലനപടുത്തുകേയനാണണ്.  നനാളണികകേര  കൃഷണിയുനട  കേനാരര്യതണില  കകേരളതണിനണ്

കമലകക്ക  ഉണനായണിരുന്നു.  മുമ്പണ്  കകേരളതണിലനായണിരുന്നു  ഏറ്റവമധണികേസം  നനാളണികകേര

കൃഷണിനയങണില  ഇകപനാള്  മറ്റണ്  സസംസനാനങ്ങളണികലക്കണ്  നനാളണികകേര  കൃഷണി

മനാറണികപനായണിരണിക്കുന്ന  സണിതണി  നമുക്കണ്  കേനാണനാന്  കേഴണിയുസം.   അതുനകേനാണണ്  ഏറ്റവസം
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വലണിയ  സസനാധശനസം  നചെലുത്തുന്ന  നനാളണികകേര  കൃഷണിനയ  സസംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനസം

കരനാഗബനാധ  കനരണിടുന്നതണിനസം  ഗവണ്നമന്റെണ്  ഫലപ്രദമനായ  ഒരു  പ്രവരതനസം

സസംഘടണിപണികക്കണതുണണ്.   അതുനകേനാണണ്  ഈ  കേനാരര്യതണില  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ

നണിലപനാടണ് ബഹുമനാനനപട്ട മനണി വണിശദശകേരണിക്കണനമന്നണ് ഞനാന് ഈ അവസരതണില

അഭര്യരതണിക്കുകേയനാണണ്.

     നനാളണികകേര സസംഭരണസം

കൃഷണി വകുപ്പുമനണി (ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്  .    സുനണില കുമനാര  ):  സര,  അങ്ങണ് പറഞ്ഞതണ്

വളനര  ശരണിയനായണിട്ടുള്ള  കേനാരര്യങ്ങളനാണണ്.  നനാളണികകേര  കേരഷകേര  ഏറ്റവസം  വലണിയ

വണിലതകേരച കനരണിട്ടുനകേനാണണിരണിക്കുകേയനാണണ്.  അതുകപനാനല  മറ്റണ്  സസംസനാനങ്ങളണില

നനാളണികകേര  ഉലനാദനസം  വരദ്ധണിച്ചുനകേനാണണിരണിക്കുന്ന  സനാഹചെരര്യവസം  ഇവണിനടയുണണ്.

ഇതണിനനസസംബനണിചണ്  ഗവണ്നമന്റെണിനണ്  പറയനാനള്ളതണ്,   നനാളണികകേരതണിനന്റെ

വണിലയണിടണിവനാണണ്  സസംസനാനനത  കകേരകേരഷകേര  കനരണിടുന്ന  പ്രധനാനനപട്ട  പ്രശസം.

അയല  സസംസനാനങ്ങളനായ  തമണിഴനാടണ്,  കേരണനാടകേസം  എന്നണിവണിടങ്ങളണിനല  നനാളണികകേര

ഉലനാദനസം വരദ്ധണിചതുമൂലവസം ഇകപനാള് വണിളനവടുപണ് സമയമനായതണിനനാലുസം കകേരളതണില

നനാളണികകേരതണിനന്റെ വണില കുതനന ഇടണിഞ്ഞണിരണിക്കുകേയനാണണ്.  കകേന്ദ്രസരക്കനാര  2016-

നല സശസണണികലക്കണ്  നകേനാപ്രയണ്  നണിശ്ചയണിചണിരണിക്കുന്ന തനാങ്ങുവണില കേസണിന്റെലണിനണ്  5950
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രൂപയനാണണ്.  എന്നനാല നപനാതുവണിപണണിയണില കേസണിന്റെലണിനണ്  5300 രൂപയനാണണ്.    പച

കതങ്ങയുനട വണില വണിപണണിയണില കേണികലനായണ്  10  രൂപ മുതല  14  രൂപ വനരയനാണണ്.

നനാളണികകേര വണിലയണിടണിവണ് തടയുന്നതണിനണ് സസംസനാന സരക്കനാര കൃഷണിഭവനകേള് മുകഖേന

കകേരനഫഡണിനന്റെ  സഹകേരണകതനാനട  പച  കതങ്ങ  സസംഭരണ  പദ്ധതണി

നടപണിലനാക്കണിവരുന്നു.  നനാളണികകേരതണിനണ്  നര്യനായമനായ  വണില  ഉറപ്പുവരുതണിനക്കനാണണ്

നനാളണികകേര  വണിലയണിടണിവണിലനണിന്നുസം  കേരഷകേനര  സസംരക്ഷണിക്കുകേയുസം  സസംഭരണ

പരണിപനാടണിയുനട  പ്രകയനാജനസം  യഥനാരത  കേരഷകേരക്കണ്  കനരണിട്ടണ്  എതണിക്കുകേയുമനാണണ്

പദ്ധതണിയണിലൂനട സരക്കനാര ലക്ഷര്യമണിട്ടണിട്ടുള്ളതണ്.  കൃഷണിഭവനകേളണില രജണിസ്റ്റര നചെയണിട്ടുള്ള

നനാളണികകേര  കേരഷകേരക്കണ്  ആഴ്ചയണില  രണണ്  ദണിവസസം  വശതസം  (നചെനാവ്വയുസം  വര്യനാഴവസം)

നനാളണികകേരസം കൃഷണിഭവനകേളണില നലകേനാവന്നതനാണണ്.  സസംഭരണിക്കുന്ന നനാളണികകേരതണിനന്റെ

വണില  കേരഷകേരക്കണ്  ബനാങണ്  അക്കക്കൗണണ്  മുകഖേനയനാണണ്  നലകേണിവരുന്നതണ്.   വണിപണണി

വണിലയണിലനണിന്നുസം ഉയരന്ന നണിരക്കണില,  കേണികലനായണ്  25  രൂപ നണിരക്കണിലനാണണ് ഇകപനാള്

കകേരനഫ ഡണ്  നനാളണികകേരസം സസംഭരണിച്ചുവരുന്നതണ്.  2016-17-നല പുതുക്കണിയ ബഡ്ജറ്റണില

കതങ്ങയുനട  സസംഭരണ  വണില  കേണികലനാഗനാമണിനണ്  27  രൂപയനായണി  വരദ്ധണിപണിചണിട്ടുണണ്.

പുതുക്കണിയ  ബഡ്ജറ്റണില  100  കകേനാടണി  രൂപ  പച  കതങ്ങ  സസംഭരണതണിനനായണി

വകേയണിരുതണിയണിട്ടുണണ്.   സസംസനാനതണ്  382  കൃഷണിഭവനകേളണിലൂനട  128633  (ഒരു
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ലക്ഷതണി  ഇരുപതണിനയട്ടനായണിരതണി  അറുന്നൂറ്റണി  മുപതണി  മൂന്നണ്)  ടണ്  നനാളണികകേരസം

കകേരനഫഡണ്  ഇതണിനകേസം  സസംഭരണിച്ചുകേഴണിഞ്ഞണിട്ടുണണ്.   കൃഷണിഭവനകേള്  കേരഷകേരണില

നണിന്നുസം  കനരണിട്ടണ്  സസംഭരണിക്കുന്ന  പച  നനാളണികകേരസം  കകേരനഫഡണിനണ്  കകേമനാറുന്നു.

കകേരനഫഡണ് സസംഭരണിക്കുന്ന നനാളണികകേരസം സസംസ്കരണിചണ് നകേനാപ്രയനാക്കണി നവളണിനചണയുസം മറ്റണ്

മൂലര്യവരദ്ധണിത  ഉലന്നങ്ങളസം  നണിരമണിക്കനാനനായണി  ഉപകയനാഗണിക്കുന്നു.  നനാളണികകേര

കേരഷകേരക്കണ്  ആശസനാസകേരമനാകുന്നതണിനനായണി  നനാളണികകേര  സസംഭരണ  പദ്ധതണി

സസംസനാനനത  മുഴുവന്  കൃഷണിഭവനണികലക്കുസം  വര്യനാപണിപണിക്കുവനാനസം  സസംഭരണിച

നനാളണികകേരസം  കകേരനഫഡണ്  മുകഖേന  മൂലര്യവരദ്ധണിത  ഉലന്നങ്ങളനാക്കണി  വണിപണണി

കേനണതനാനസം പദ്ധതണി തയനാറനാക്കണിവരുന്നുണണ്.  

ഇതണിനപുറനമ  സസംസനാന  ഗവണ്നമന്റെണ്  നനാനഫഡുമനായണി  ചെരച  നടതണി

നനാനഫഡണിനന്റെ നകേനാപ്ര സസംഭരണ പദ്ധതണി ഇവണിനട ശകണിനപടുതനാനള്ള തശരുമനാനസം

എടുത്തുകേഴണിഞ്ഞണിട്ടുണണ്.  അതണിനപുറനമ  നനാളണികകേരതണിനന്റെ  മൂലര്യവരദ്ധണിത

ഉലന്നങ്ങളണനാക്കുന്നതണിനകവണണി നനാളണികകേരവമനായണി ബനനപട്ട അകഗനാ പനാരക്കുകേള്

കകേരളതണിനല  മൂന്നണ്  കകേന്ദ്രങ്ങളണില  ആരസംഭണിക്കനാന്  സസംസനാന  ഗവണ്നമന്റെണ്

തശരുമനാനണിചണിട്ടുണണ്.   കകേരളതണിനന്റെ  നനാളണികകേര  കേരഷകേരുനട  പ്രശസം

പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനകവണണി സമഗമനാനയനാരു പദ്ധതണി നടപനാക്കണിയനാല മനാത്രനമ ഇതണ്
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പരണിഹരണിക്കനാന് സനാധണിക്കുകേയുള.  ഇനര്യയണില മനാത്രമല്ല കലനാകേത്തുതനന്ന ഏറ്റവസം

നല്ല  നനാളണികകേരസം  ഉലനാദണിപണിക്കുന്ന  സലമനാണണ്  കകേരളസം.   നനാളണികകേരതണിനന്റെ

മൂലര്യവരദ്ധണിത  ഉലന്നങ്ങളണനാക്കുന്ന  കേനാരര്യതണില  മറ്റണ്  പല  രനാജര്യങ്ങളസം  മുകന്നനാട്ടണ്

കപനായണിട്ടുനണങണിലുസം കകേരളസം വളനര പുറകേണിലനാണണ്.  നനാളണികകേരതണിനന്റെ മൂലര്യവരദ്ധണിത

ഉലന്നങ്ങളണനാക്കനാനനാവശര്യമനായ  നടകകനാളജണി  ആധുനണികേ  സസംവണിധനാനങ്ങകളനാടുകൂടണി

ഇവണികടയണ്  നകേനാണ്ടുവരനാനസം  അതണിനന്റെ  അടണിസനാനതണില  വണിപുലനപടുതനാനമുള്ള

പരണിപനാടണികേള്  ആവണിഷ്കരണിക്കുന്നുണണ്.    കേഴണിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  കേനാലതണ്   നശര

ഉലനാദണിപണിക്കനാനള്ള  പദ്ധതണി  ആരസംഭണിനചങണിലുസം  അതണിനനാവശര്യമനായ  ഫണണ്

നലകുന്നതണിനസം  കേമ്പനണികേനള  കപ്രനാതനാഹണിപണിക്കുന്നതണിനമുള്ള  നടപടണി

പരണിമണിതമനായതുനകേനാണണ്,  പൂരണമനായണിട്ടനല്ലങണിലുസം  പരനാജയനപടുകേയുണനായണി.  അതണ്

വണിജയണിപണിക്കനാനള്ള നടപടണി  ഗവണ്നമന്റെണ് സസശകേരണിക്കുന്നതനായണിരണിക്കുസം. 

ശ്രശ  .    എസം  .    എസം  .    മണണി: സര, കരനാഗബനാധ വന്ന നതങ്ങണ് നവട്ടണിമനാറ്റണി പുനര കൃഷണി

നടത്തുന്നതണിനണ് സഹനായസം നചെയനാന് ഗവണ്നമന്റെണിനണ് കേഴണിയുകമനാ?

ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്  .    സുനണില  കുമനാര:  സര,  ഇകപനാഴുസം  കകേടുവന്ന  നതങ്ങുകേള്

നവട്ടണിമനാറ്റുന്നതണിനകവണണി പണസം നകേനാടുക്കുന്നുണണ്.  കകേടുവന്ന നതങ്ങുകേള് നവട്ടണിമനാറ്റുകേ

മനാത്രമല്ല  നശര   ഉലനാദണിപണിക്കനാന്  കവണണി   നതങ്ങണ്  കേയറുന്ന  കജനാലണി  നചെയനാനള്ള
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ആളകേളനട  കുറവനാണണ്  ഇതണിനന്റെ  പ്രധനാനനപട്ട  ഒരു  പ്രശസം.   അതുനകേനാണണ്  ഉയരസം

കുറഞ്ഞ  നതങ്ങുകേള്  വര്യനാപകേമനായണി  വച്ചുപണിടണിപണിക്കുന്നതണിനകവണണിയുള്ള

പദ്ധതണികേള്കൂടണി  ഗവണ്നമന്റെണ്  ആവണിഷ്കരണിക്കുന്നുണണ്.   അതുകപനാനല  കകേടുവരുന്ന

നതങ്ങുകേള് നവട്ടണിമനാറ്റുന്നതണിനണ് പണസം നകേനാടുക്കനാനള്ള നടപടണികേളസം നടക്കുന്നുണണ്. ഇതണ്

വണിപുലനപടുതണനമന്ന  ആവശര്യമുനണങണില  ഗവണ്നമന്റെണ്  അതണ്

പരണികശനാധണിക്കുന്നതനാണണ്. 

(2) റനാഗണിസംഗണ്

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  അതശവ ഗുരുതരവസം വളനര ഗക്കൗരവകമറണിയതുമനായ

വണിഷയമനാണണ്  ഈ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  ബഹുമനാനനപട്ട  മുഖേര്യമനണിയുനടയുസം

സഭയുനടയുസം  ശ്രദ്ധയണില   നകേനാണ്ടുവരുന്നതണ്.   നമ്മുനട  സസംസനാനതണിനകേത്തുസം

പുറത്തുസം  കേര്യനാമ്പസുകേളണില  റനാഗണിസംഗണിനന്റെ  കപരണില  വണിദര്യനാരതണികേള്  ക്രൂരമനായ

പശഡനങ്ങള്ക്കണ് ഇരയനായണിനക്കനാണണിരണിക്കുകേയനാണണ്.  പുതുതനായണി കേര്യനാമ്പസുകേളണികലക്കണ്

വരുന്ന ഒന്നനാസം വരഷ വണിദര്യനാരതണികേളനട നനാണസം മനാറ്റണി അവരണില ആത്മവണിശസനാസസം

വരദ്ധണിപണിക്കനാനനന്ന കപരണിലനാണണ്  കനരനത റനാഗണിസംഗണ്  നടതണിയനതന്നണ്  കകേട്ടണിരുന്നു.

എന്നനാലണികപനാള്  റനാഗണിസംഗണിനന്റെ  കപരണില  ക്രൂരതകേളനാണണ്  കേര്യനാമ്പസുകേളണില

നടന്നുനകേനാണണിരണിക്കുന്നതണ്.   പണതണിനകവണണിയുസം  പനാരട്ടണി  നടതനാന്  കവണണിയുസം
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റനാഗണിസംഗണ്  നടത്തുന്നു.  ഏനതങണിലുസം  ഒരു കുട്ടണി  പുതണിയ  ഡ്രസണ്  അണണിഞ്ഞുവന്നതണിനന്റെ

കപരണില,  വണിദര്യനാരതണി  സസംഘടനകേളണില  നമമ്പരഷണിപണ്  എടുക്കനാതതണിനന്റെ  കപരണില

വനര പല കേര്യനാമ്പസുകേളണിലുസം റനാഗണിസംഗണ് നടന്നുനകേനാണണിരണിക്കുകേയനാണണ്.    അതണിക്രൂരമനായ

ഈ  പശഡനതണിനണിരയനാകുന്ന  വണിദര്യനാരതണികേളനട  എണസം  ദണിവകസന

വരദ്ധണിച്ചുവരണികേയനാണണ്.    പലരുസം  റനാഗണിസംഗണിനണ്  ഇരയനായനാലുസം  പുറതണ്  പറയനാന്

മടണിക്കുകേയനാണണ്.  കുട്ടണികേള് പുറത്തുപറയനാന് മടണിക്കുന്നു; അതറണിഞ്ഞനാല രക്ഷണിതനാക്കളസം

പുറത്തുപറയനാന്  മടണിക്കുന്നു.  രക്ഷണിതനാക്കള്  പരനാതണിനപട്ടനാലകപനാലുസം  വണിദര്യനാലയ

അധണികൃതര  അതണ്  മൂടണിവയനാന്  ശ്രമണിക്കുകേയനാണണ്.  അതുനകേനാണനാണണ്  പല  റനാഗണിസംഗണ്

വനാരതകേളസം  പുറത്തുവരനാതതണ്.   സഹണിക്കവയനാത  രശതണിയണിലുളള  പശഡനസം

നടക്കുകമ്പനാഴനാണണ്  അതണ് പുറത്തുവരുന്നതണ്.  രക്ഷണിതനാക്കള് റനാഗണിസംഗണിനന്റെ വണിവരസം സ്കൂള്

അധണികൃതനര അറണിയണിചനാലകപനാലുസം പ്രതണികേരണിക്കനാന് തയനാറനാകേനാത ആളകേളസം നമ്മുനട

നനാട്ടണിലുണണ്.   റനാഗണിസംഗണിനണ്  ഇരയനാകുന്നവരുനട  എണസം  നനാള്ക്കുനനാള്

വരദ്ധണിച്ചുവരണികേയനാണണ്.  മണിക്കവനാറുസം  എല്ലനാ  കകേനാകളജുകേളണിലുസം  കേര്യനാമ്പസുകേളണിലുസം  ഇന്നണ്

റനാഗണിസംഗണ്  നടക്കുന്നുണണ്.   എന്നനാല  ചുരുക്കസം  ചെണിലതണ്  മനാത്രനമ  പുറത്തുവരുന്നുള.

റനാഗണിസംഗണിനണ്  വണികധയരനായണിട്ടുള്ള  മുഴുവന്  കുട്ടണികേളസം  ഇതണ്  പുറത്തുപറയനാന്  മടണിക്കുന്നു.

അടുത  കേനാലതണ്  കേരണനാടകേയണിനല  ഗുലബരഗ   നഴണിസംഗണ്  കകേനാകളജണിലുണനായ
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അതണിദനാരുണമനായ  സസംഭവമനാണണ്  ഇകപനാള്   ഏനറ  ചെരച  നചെയനപടനാന്

കേനാരണമനായതണ്.    ഇതുവനര  കകേട്ടുകകേള്വണിയണില്ലനാത  സസംഭവമനാണണ്  ഈ  നഴണിസംഗണ്

കകേനാകളജണിലുണനായതണ്.   വണിവസ്ത്രയനായണി  നൃതസം  നചെയനാന്  വണിസമതണിചതണിനന്റെ

കപരണിലനാണണ് എട്ടണ്  സശനണിയര വണിദര്യനാരതണിനണികേള് കചെരന്നണ് ഒരു നപണ്കുട്ടണിനയ റനാഗണ്

നചെയതണ്.   ബനാതണ്റസം  വൃതണിയനാക്കുന്നതണിനകവണണി  ഉപകയനാഗണിക്കുന്ന  മനാരകേമനായ

ലനായനണി  എട്ടണ്  നപണ്കുട്ടണികേള്  കചെരന്നണ്  നണിരബനണിചണ്  കുടണിപണിക്കുകേയനാണണ്.

കകേട്ടുകകേള്വണിയണില്ലനാത സസംഭവമകല്ല ഇതണ്. 

മണി  .   സശക്കര:  പശസണ് കേണ്ക്ലൂഡണ്...

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  ഇതരതണിലുള്ള  സസംഭവസം  നമനാകബലണില

പകേരതനാന് ഈ നപണ്കുട്ടണികേള്ക്കണ് മനാനസണികേനാവസയുണനായണി എന്നതണിനനക്കുറണിചണ്

നമള്  ഓരക്കണസം.   സസംസ്കനാര  സമ്പന്നനരന്നണ്  അവകേനാശനപടുന്ന  മലയനാളണി

സമൂഹതണിനണ്  മുഴുവന്  ഈ  സസംഭവസം  അപമനാനമനാണണ്.   ഇതര  സസംസനാനങ്ങളണിനല

കകേനാകളജുകേളണില  നടക്കുന്ന  റനാഗണിസംഗണിനന്റെ  വനാരതകേള്  ദണിവകസന

പുറത്തുവന്നുനകേനാണണിരണിക്കുകേയനാണണ്.  അവണിനട കുറ്റകൃതര്യസം നചെയ്യുന്നതുസം കുറ്റകൃതര്യതണിനണ്

വണികധയരനാകുന്നതുസം  മലയനാളണികേളനായ  വണിദര്യനാരതണികേളനാണണ്  എന്നതനാണണ്  ഏനറ

കവദനനാജനകേവസം  ല ജനാകേരവമനായ  സസംഭവസം.   മറുനനാട്ടണില  കേഴണിയുന്ന  മലയനാളണികേള്
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പലകപനാഴുസം  സഹകേരണിച്ചുസം  സഹനായണിച്ചുസം  കേഴണിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു മന:സണിതണിയനായണിരുന്നു

കനരനത  ഉണനായണിരുന്നതണ്.   എന്നനാലണികപനാള്  പരസര  കസ്നേഹതണിനസം

സക്കൗഹ ഹൃദതണിനസം  വണിലകേലണിക്കനാത,  നപണ്കുട്ടണികേള്  ഉള്നപനടയുള്ള  തലമുറ  ഇന്നണ്

വളരന്നുവരുന്നു  എന്നുള്ളതണ്  എല്ലനാവനരയുസം  ഇരുതണി  ചെണിനണിപണിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധനാന

സസംഭവമനാണണ്.  

അടുതകേനാലതനാണണ്  തണിരുവനനപുരസം  എഞണിനശയറണിസംഗണ്  കകേനാകളജണില

ഓണനാകഘനാഷതണിനന്റെ  കപരണില  കേര്യനാമ്പസുകേളണില  വണിദര്യനാരതണികേള്  നകേനാണ്ടുവന്ന

വനാഹനസം ഓടണിചനാണണ് ഒരു നപണ്കുട്ടണിനയ നകേനാലനപടുതണിയതണ്.  ആ വണിദര്യനാരതണികേള്

മദര്യപണിചണിരുന്നു  എന്നനാണണ്  വനാരതകേള്  പുറത്തുവന്നതണ്.   ഇകപനാള്

കകേനാകളജുകേളണിലനണിന്നണ്  ഹയര  നസക്കണറണി  വണിദര്യനാലയങ്ങളണികലക്കുസം  റനാഗണിസംഗണ്

എതണിനക്കനാണണിരണിക്കുന്നതനായനാണണ് രണണ് ദണിവസസം മുമ്പണ് വന്നണിട്ടുള്ള വനാരത.  നകേനാല്ലസം

ജണില്ലയണിനല അഞല വയല ഗവണ്നമന്റെണ് ഹയര നസക്കണറണി സ്കൂളണില ഇന്നനല ഒരു

സസംഭവമുണനായണി.   അവണിനട  പസണ്  വണ്  വണിദര്യനാരതണിയനായ  അഭണിനനണിനന

സഹപനാഠണികേള് റനാഗണ് നചെയ.  

മണി  .   സശക്കര: നയസണ്.....നയസണ്....പശസണ് കേണ്ക്ലൂഡണ്.

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  ഇനതനാരു നചെറണിയ സസംഭവമല്ല.  നമ്മുനടനയനാനക്ക
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കുട്ടണികേനള ബനാധണിക്കുന്ന സസംഭവമനാണണ്.  

മണി  .   സശക്കര: നനാലണ് മണിനണിട്ടണ് കേഴണിഞ്ഞു. പശസണ് കേണ്ക്ലൂഡണ്. 

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  കകേനാകളജുകേളണിനല റനാഗണിസംഗണ്  ഹയര നസക്കണറണി

സ്കൂളകേളണികലക്കുസം  എതണി.  അവണിനട  മനാത്രമല്ല  എരുകമലണി  നസന്റെണ്  കതനാമസണ്  ഹയര

നസക്കണറണി സ്കൂളണിലുസം ഈ അടുത ദണിവസസം റനാഗണിസംഗണ്  ഉണനായണി.   കകേനാകളജുകേളണില

നണിന്നുസം ഹയര നസക്കണറണി തലതണികലക്കുസം ഇകപനാള് കഹസ്കൂളകേളണികലക്കുസം  ഈ

റനാഗണിസംഗണ്  വര്യനാപണിച്ചുനകേനാണണിരണിക്കുകമ്പനാള്  ഈ  കേനാടതസം  സ്കൂളകേളണികലക്കണ്

കേടന്നുവരുന്നതണിനമുമ്പണ്  അതണ്  തടയുന്നതണിനകവണണി  നടപടണി  സസശകേരണിക്കണസം.

റനാഗണിസംഗണ്  കണിമണിനല  കുറ്റമനായണി  കേണക്കനാക്കണി  കേടുത  ശണിക്ഷ  നലകേനാന്  വര്യവസ

നചെയ്യുന്ന  നണിയമസം  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പണ്  നമ്മുനട  സസംസനാനതനാണണ്  പനാസനാക്കണിയതണ്.

നണിയമപ്രകേനാരസം  5  വരഷസം വനര തടവശണിക്ഷ ലഭണിക്കനാവന്ന കണിമണിനല കുറ്റമനാണണിതണ്.

ഒകട്ടനറ സസംസനാനങ്ങളണില  റനാഗണിസംഗണ് നണികരനാധണിചണിട്ടുമുണണ്. 

മണി  .   സശക്കര: നയസണ്.....നയസണ്...... ദയവനായണി സഹകേരണിക്കണസം.

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  ഒരു കപനായണിനസം കൂടണി പറയനട്ട.  ബഹുമനാനനപട്ട

സുപ്രശസംകകേനാടതണിയുനട നണിരകദ്ദേശനാനസരണസം മുന് സണി.ബണി.ഐ.  ഡയറക്ടര ആര.  നകേ.

രനാഘവനന്റെ  കനതൃതസതണില  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര  നണികയനാഗണിച  ഏഴസംഗ  സമണിതണിയനാണണ്
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റനാഗണിസംഗണിനന  കേരശനമനായണി  കനരണിടനാന്  ശണിപനാരശ  നചെയണിരണിക്കുന്നതണ്.   നചെറണിയ

രശതണിയണിലുള്ള  റനാഗണിസംഗണ്  കപനാലുസം  അനവദണിക്കരുനതന്നണ്  പ്രസ്തുത  കേമണിറ്റണി

നണിരകദ്ദേശണിക്കുകേയുണനായണി.  ഏതണ് തരതണിലുള്ള റനാഗണിസംഗണ് നടന്നനാലുസം അതുസസംബനണിചണ്

സനാപന  കമധനാവണി  കപനാലശസണില  റണികപനാരട്ടണ്  നചെയണനമന്നുസം  നണിരകദ്ദേശണിചണിട്ടുണണ്.

എന്നനാല ഈ നണിരദ്ദേശങ്ങനളനാന്നുസം ഇവണിനട പനാലണിക്കനപടുന്നണില്ല.

മണി  .    സശക്കര:  ഒന്നര മണിനണിട്ടുനകേനാണനാണണ് ശ്രശ.  എസം.  എസം.  മണണി അകദ്ദേഹതണിനണ്

പറയനാനള്ള  കേനാരര്യങ്ങള്  അവതരണിപണിചതണ്.  പുതണിയ  അസംഗമനാനണങണിലുസം  അകദ്ദേഹസം

ഒന്നര മണിനണിട്ടുനകേനാണണ് കേനാരര്യങ്ങള് പറഞ്ഞണ് അവസനാനണിപണിച്ചു. 

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  ഞനാന് ഇകപനാള് അവസനാനണിപണിക്കനാസം.  കേലനാലയ

അധണികൃതരുനടയുസം  സമൂഹതണിനന്റെയുസം  നണിതനാന  ജനാഗത  ഇക്കനാരര്യതണിലുണനാകേണസം.

ഒരു പരണിഷ്കൃത സമൂഹതണില ഒട്ടുസം അനകയനാജര്യമല്ലനാത പ്രനാകൃതമനായ ഈ കേനാടതസം

അവസനാനണിപണിക്കുന്നതണിനകവണണി  വണിദര്യനാരതണി സസംഘടനകേള് മുന്കകേ എടുക്കണസം.

വണിദര്യനാരതണി സസംഘടനകേള്ക്കനാവശര്യമനായ നണിരകദ്ദേശസം രനാഷശയ പനാരട്ടണികേളസം നലകേണസം.

നണിയമസം  കേരശനമനായണി  നടപനാക്കനാന് സരക്കനാര മുകന്നനാട്ടുവരണസം എന്നനാവശര്യനപടുന്ന

ഈ പ്രകമയസം ഞനാന് അവതരണിപണിക്കുകേയനാണണ്.

റനാഗണിസംഗണ്
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മുഖേര്യമനണി  (ശ്രശ  .    പണിണറനായണി  വണിജയന്):  സര,  നമ്മുനട  സസംസനാനനത

മനാത്രമല്ല,  രനാജര്യനതതനന്ന വണിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖേലയണിനല ഒരു ഗക്കൗരവമനായ പ്രശമനാണണ്

ബഹുമനാനര്യനനായ  ശ്രശ.  പണി.  ഉകബദുള്ള  ഇവണിനട  ഉന്നയണിചണിരണിക്കുന്നതണ്.

ഇക്കനാരര്യതണില  വണിദര്യനാരതണികേളനടയുസം  രക്ഷകേരതനാക്കളനടയുസം  ആശങ

അകേകറ്റണതുണണ് എന്നതനാണണ് ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന്റെ ആധനാരമനായണി വന്നണിരണിക്കുന്നതണ്.

റനാഗണിസംഗണ്  ശനാരശരണികേവസം മനാനസണികേവമനായ പശഡനങ്ങളനാണണ്  ഏലണിക്കുന്നതണ്.   നമ്മുനട

സസംസനാനതണ്  ഇതണ്  തടയുന്നതണിനകവണണി  1998-ല  'Kerala  Prohibition  of

Ragging Act'  എന്ന കപരണില  ഒരു നണിയമസം നണിലവണിലുണണ്.  ആ നണിയമമനസരണിചണ്

ഇക്കൗ  കുറ്റസം  നചെയ്യുന്നവകരനാ  അതണില  പങനാളണികേളനാകുന്നവകരനാ  അതണിനണ്

കപ്രരണിപണിക്കുന്നവകരനാ  അതണ്  പ്രചെരണിപണിക്കുന്നവകരനാ  കുറ്റക്കനാരനാനണന്നണ്  കേണണ്  കകേസണ്

രജണിസ്റ്റര  നചെയണ്  നണിയമനടപടണികേള്  സസശകേരണിച്ചുവരണികേയനാണണ്.   വണിദര്യനാഭര്യനാസ

സനാപനതണിനന്റെ കമധനാവണി  കുറ്റകൃതര്യസം  റണികപനാരട്ടണ്  നചെയ്യുന്നതണില വശഴ്ചവരുതണിയനാല,

അധണികേനാരണികേളനട  ശ്രദ്ധയണിലനപടുതനാതണിരുന്നനാല,  അതണ്  മറച്ചുവചനാല,  ആ

കമധനാവണിനക്കതണിനരയുസം  ഇക്കൗ  കുറ്റകൃതര്യതണിനണ്  കപ്രരണിപണിച്ചുനവന്ന  കുറ്റതണിനണ്  കകേസണ്

രജണിസ്റ്റര നചെയനാവന്നതനാണണ്.  കപനാലശസണിനണ് കനരണിട്ടണ് കകേനസടുക്കനാന് കേഴണിയനാത 'Non-

cognizable  Offences-ല  ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുള്ളതണിനനാല  രണണ്  വരഷസം  മനാത്രകമ
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ശണിക്ഷയുള എന്നതണിനനാലുസം എളപതണില ജനാമര്യസം കേണിട്ടനാവന്ന കുറ്റനമന്ന നണിലയണിലുസം ഇക്കൗ

നണിയമസം  ഫലപ്രദമനായണി  നടപനാക്കുന്നതണിനണ്   ഇന്നണ്  പരണിമണിതണികേളണണ്  എന്നതനാണണ്

വസ്തുത.  നമ്മുനട സസംസനാനതണ് എല്ലനാ ഉന്നതവണിദര്യനാഭര്യനാസ സനാപനങ്ങളണിലുസം  'Anti

Ragging  Cell'-കേള്  രൂപശകേരണിചണ്  റനാഗണിസംഗണിനനതണിനര  ശകമനായ  നണിലപനാടുകേള്

സസശകേരണിക്കുന്നതണിനസം പഠനതണിനതകുസംവണിധസം സക്കൗഹനാരദ്ദേപരവസം ആകരനാഗര്യപരവമനായ

അനരശക്ഷസം  നണിലനണിരത്തുന്നതണിനസം   സനാധണിക്കുന്നുണണ്.   ഇനര്യനാ  ഗവണ്നമന്റെണ്

റനാഗണിസംഗുമനായണി  ബനനപട്ട  പരനാതണികേള്  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനണ്  'Anti  Ragging

Helpline'  സജമനാക്കണിയണിട്ടുണണ്.   എങണിലുസം  ഒറ്റനപട്ട  സസംഭവങ്ങള്  നമ്മുനട

സസംസനാനത്തുസം  രനാജര്യത്തുമുണണ്.   രനാജര്യത്തുണനായ  ഒറ്റനപട്ട  ഒരു  സസംഭവമനാണണ്

ബഹുമനാനനപട്ട അസംഗസം വണിശദശകേരണിചതണ്.  അതണ് എല്ലനാവരുനടയുസം മനസണിനന വല്ലനാനത

കവദനണിപണിച  ഒരു  കേനാരര്യമനാണണ്.   റനാഗണിസംഗണ്  ക്രൂരതകയനാടുകൂടണി  നടത്തുന്ന  ഒരു

പരണിപനാടണിയനായണിട്ടനാണണ്  ഇകപനാള്  വന്നണിരണിക്കുന്നതണ്.   വണിദര്യനാഭര്യനാസ  സനാപനങ്ങളണില

റനാഗണിസംഗണ്  വണിരുദ്ധ  സ്കസനാഡുകേള്  രൂപശകേരണിചണ്  പ്രവരതണിക്കുന്നതണിനള്ള  നണിരകദ്ദേശസം

നലകേണിയണിട്ടുണണ്.   ഇതണില  അദ്ധര്യനാപകേരുസം  കപനാലശസണ്  ഉകദര്യനാഗസരുസം  സന്നദ്ധ

സസംഘടനനാപ്രതണിനണിധണികേളസം  നപനാതുപ്രവരതകേരുസം പണി.റ്റണി.എ.  അസംഗങ്ങളസം  നവനാഗത

വണിദര്യനാരതണികേളസം മുതണിരന്ന വണിദര്യനാരതണികേളനമല്ലനാസം അടങ്ങുന്ന ഒരു റനാഗണിസംഗണ്  വണിരുദ്ധ
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സമണിതണിയനാണണ്  ഉണനാകകേണതണ്.  കേര്യനാമ്പസണിനകേത്തുസം  പുറത്തുമുള്ള  കഹനാസ്റ്റലുകേളനട

വണിവരങ്ങള്  അതനാതണ്   കപനാലശസണ്  കസ്റ്റഷനകേളണില  അറണിയണിക്കുകേയുസം  കപനാലശസണ്

കസ്റ്റഷനകേളണില  ഇതരതണിലുള്ള  കകേനാകളജുകേളനടയുസം  കഹനാസ്റ്റലുകേളനടയുസം

വണിശദവണിവരങ്ങള്  തയനാറനാക്കണി  സൂക്ഷണിക്കുകേയുസം  നചെയ്യുന്നുണണ്.   കേര്യനാമ്പസുകേളണിലുസം

കഹനാസ്റ്റലുകേളണിലുസം  കപനാലശസണ്  ഉകദര്യനാഗസരുനട  കഫനാണ്  നമ്പരുകേള്

പ്രദരശണിപണിക്കുകേയുസം നചെയവരുന്നു.  ഇവണിനട ബഹുമനാനര്യനനായ ശ്രശ.  പണി.  ഉകബദുള്ള

വണിദര്യനാരതണി സസംഘടനകേനളക്കുറണിചണ് പരനാമരശണിക്കുകേയുണനായണി.  കകേരളതണിനല എല്ലനാ

വണിദര്യനാരതണി സസംഘടനകേളസം നപനാതുനവ  റനാഗണിസംഗണിനനതണിരനായ നണിലപനാടണ് തനന്നയനാണണ്

എടുത്തുവരുന്നതണ്.  വണിദര്യനാരതണി സസംഘടനനാപ്രവരതനസം സജശവമനായ സലങ്ങളണില

റനാഗണിസംഗണിനനതണിനരയുള്ള  നപനാതുനണിലപനാടണ്  വണിജയപ്രദമനാണണ്.    അക്കനാരര്യതണില

വണിദര്യനാരതണി  സസംഘടനകേള് നല്ല മുന്കകേ തനന്ന എടുക്കുന്നുനണന്നതനാണണ്  നമ്മുനട

നനാടണിനന്റെ അനഭവസം.  ഇക്കനാരര്യതണില  1998-നല  'Kerala Prohibition of Ragging

Act'-നല  വര്യവസകേള്  കകേന്ദ്രനണിയമനത  അധണികേരണിചണ്  ശകണിനപടുകതണതണിനസം

കൂടുതല  ഫലപ്രദമനാകക്കണതണിനമനായണി   അതണില  കഭദഗതണി  വരുത്തുന്നതണിനണ്

തശരുമനാനണിക്കുകേയുസം  അതണിന്പ്രകേനാരസം  'Kerala  Prohibition  of  Ragging

(Amendment)  Bill'  നണിയമനണിരമനാണസഭയുനട  പരണിഗണനയണ്
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സമരപണിക്കുന്നതണിനള്ള അനണിമഘട്ടതണിലുമനാണണ്.  

ശ്രശ  .    പണി  .    ഉകബദുള്ള:  സര,  റനാഗണിസംഗണ്  സഹണിക്കവയനാനതയനാണണ്  നമ്മുനട

കുട്ടണികേളണില  പലരക്കുസം  ഇടയ്ക്കുവചണ്  പഠനസം  നണിരകതണ  സനാഹചെരര്യമുണനാകുന്നതണ്.

ഏതനായനാലുസം   ഇക്കൗ  പ്രശതണിനന്റെ  ഗക്കൗരവസം  ഉള്നക്കനാണണ്  റനാഗണിസംഗണ്  വണിരുദ്ധ

സമണിതണിയുണനാക്കുനമന്ന  ബഹുമനാനനപട്ട  മുഖേര്യമനണിയുനട  മറുപടണി  വളനര

സസനാഗതനാരഹമനായ  കേനാരര്യമനാണണ്.   ഇകപനാള്  ചുരുക്കസം  ചെണില  വണിദര്യനാലയങ്ങളണില

മനാത്രമനാണണ്  അതണ്  പുറതണ്  അറണിയുന്നതണ്.  മണിക്ക  വണിദര്യനാലയങ്ങളണിലുസം  ഇതണ്

നടക്കുകേയനാണണ്.   ഏനതനാനക്ക  വണിദര്യനാലയങ്ങളണില  റനാഗണിസംഗണ്  നടക്കുന്നുണണ്

എന്നതുസസംബനണിചണ്  ഒരു  പഠനസം  നടത്തുന്നതണിനകവണണി  ഒരു  വണിദഗ്ദ്ധ  സമണിതണിനയ

നണികയനാഗണിചണ്  റണികപനാരട്ടണ്  കശഖേരണിചണ്  അതുമനായണി  ബനനപട്ടണ്  തുടരനടപടണി

സസശകേരണിക്കനാന് സരക്കനാര മുകന്നനാട്ടു വരുകമനാ? 

ശ്രശ  .    പണിണറനായണി  വണിജയന്:  സര,  അതരതണില  ഭശതണിജനകേമനായ  ഒരു

അനരശക്ഷസം  കകേരളതണിലണില്ല.   ഒറ്റനപട്ട  രശതണിയണിലുള്ള   സസംഭവങ്ങളനാണണ്  ചെണില

വണിദര്യനാലയങ്ങളണില ഉണനാകുന്നതണ്.  അതണ് ആ തരതണില തനന്ന നമുക്കണ് കകേകേനാരര്യസം

നചെയനാന് കേഴണിയുസം.  ഇക്കൗ നണിയമസം കഭദഗതണി നചെയണ് ഫലപ്രദമനാക്കുകേയുസം നചെയ്യുസം.
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