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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1848 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വളർ��ഗ�ൾ�് െെലസൻ�ം �ത�മായ പരിപാലന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

വളർ��ഗ�ൾ�് െെലസൻ�ം �ത�മായ
പരിപാലന�ം അവേയാ� കാണി��
�രതകളിേ�ൽ നടപടി�ം േവ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. വളർ��ഗ�െള സംര�ി���മായി

ബ�െ��് േകരള പ�ായ�് രാജ്
(ൈലവ്േ�ാ�് ഫാ�കൾ�് ൈലസൻസ്
നൽകൽ) ച��ൾ 2012, േകരള �ൻസി�ാലി�ി
ആ�് 1994 െസ�ൻ 437 (വളർ�നായകൾ�്

ൈലസൻസ്  എ��ൽ), േകരള പ�ായ�ിരാജ്

(Licensing of Pigs and Dogs) �ൾ 1998 എ�ിവ
നിലവിൽ സം�ാന�് �ാബല��ി��്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ാണ് ഈ ച��ൾ
സം�ാന�് നട�ിലാ��ത്. �ഗ�േളാ�ളള
�രത�മായി ബ�െ�� സംഭവ�ളിൽ
സം�ാന�് നിയമനടപടികൾ േപാലീ�ം
േകാടതി�ം നട�ിലാ�ി വ��. േക�നിയമമായ
1960 െല �ഗ�േളാ�ളള �രത തടയൽ നിയമം
(PCA Act 1960) �കാരം നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി) ഇവേയാ�� �രത അവസാനി�ി�ാ�ം അല�ാര
പ�ികൾ ഉൾെ�െട�� പ�ികൾ, വളർ�
മ���ൾ എ�ിവ വിപണനം നട��വർ�ം

വളർ��വർ�ം െെലസൻസ്
നിർബ�മാ�ാ�ം ഇവയിെല എ�ാ
വിഭാഗ�ൾ�ം ഏകീ�ത പ�ിക
നട�ാ��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�േളാ�ളള �രത തട��തിെ� ഭാഗമായി
വളർ��ഗ�ൾ�് ൈലസൻസ്
ഏർെ���ണെമ� ഉ�രവ് ബ�:
ൈഹേ�ാടതിയിൽ നിലവി�ളള WP(C)
13204/2021 ന�ർ േകസിൽ ഉ�ായി.
ആയതിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്
വളർ�നാ�ൾ�് ൈലസൻസ്
ഏർെ�����മായി ബ�െ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ക��ായി. സം�ാന� െപ�്
േഷാ�് �ൾ നട�ിലാ��തിന് �േ�ാടിയായി
സം�ാന സർ�ാർ, േ��് അനിമൽ
െവൽെഫയർ േബാർഡ്  �നഃസംഘടി�ി� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 2010 െല േകരള
ഉൾനാടൻ ഫിഷറീ�ം അക�ാകൾ��ം ആ�ം,
അതിന�സരി�ളള ച���ം അ�സരി�  ്വളർ�
മ���ൾ വളർ��വർ െെലസൻസ്
േനേട�താണ്.
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(സി)

െെലസൻസ്  നട�ാ��േതാെടാ�ം
നിയമലംഘകർെ�തിെര കർശന നടപടികൾ�
േവ�ി ഏകീ�ത നിയമ നിർ�ാണ�ിെ�

ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ� വ��മാ�േമാ?

(സി) വളർ��ഗ�െള സംര�ി���മായി

ബ�െ��് േകരള പ�ായ�് രാജ്
(ൈലവ്േ�ാ�് ഫാ�കൾ�് ൈലസൻസ്
നൽകൽ) ച��ൾ 2012, േകരള �ൻസി�ാലി�ി
ആ�് 1994 െസ�ൻ 437 (വളർ�നായകൾ�്

ൈലസൻസ്  എ��ൽ), േകരള പ�ായ�ിരാജ്

(Licensing of Pigs and Dogs) �ൾ 1998 എ�ിവ
നിലവിൽ സം�ാന�് �ാബല��ി��്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ാണ് ഈ ച��ൾ
സം�ാന�് നട�ിലാ��ത്. �ഗ�േളാ�ളള
�രത�മായി ബ�െ�� സംഭവ�ളിൽ
സം�ാന�് നിയമനടപടികൾ േപാലീ�ം
േകാടതി�ം നട�ിലാ�ി വ��. േക�നിയമമായ
1960 െല �ഗ�േളാ�ളള �രത തടയൽ നിയമം
(PCA Act 1960) �കാരം നിയമനടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. 2010 െല േകരള ഉൾനാടൻ
ഫിഷറീ�ം അക�ാകൾ��ം ആ�ം,
അതിന�സരി�ളള ച���ം അ�സരി�  ്മ��

വളർ��മായി ബ�െ�� ൈലസൻസ്
ലംഘന�ിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
വ�വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


