
 II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-6

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   12,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

16 (*211)                      മൃഗചബകേബതനാ സസൗകേരദങ്ങള് 

 വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. തകേ. രനാജ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്, മൃഗചബകേബതനാ രലാംഗതച്ച് ശസ്ത്രകബയ

ഉള്തപ്പെതട  ആധുനബകേ  ചബകേബതനാ-കരനാഗനബര്ണ്ണയ  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ

മള്ട്ടബ  തസഷദനാലബറബ  ആശുപതബ  തബരുവനന്തപുരതച്ച്  കുടപ്പെനക്കുനബല്

പ്രവര്തബക്കുനതണ്ടെനലാം വസ്പീട്ടുപടബകല് രനാതബകേനാല അടബയന്തര മൃഗചബകേബതനാ

കസവനലാം  നല്കുന  പദതബ  നബലവബല്  105  കബനാക്കുകേളബല്

നടപ്പെബലനാക്കുനതണ്ടെനലാം  അടുത  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  കൂടുതല്

കബനാക്കുകേളബകലയച്ച് വദനാപബപ്പെബക്കുതമനലാം  സഭതയ അറബയബച.  മൃഗസലാംരക്ഷണ

വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബല്  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടച്ച്  കഫനാര്  അനബമല്  ഡബസസ്പീസസബലലാം
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മരടബല്  പ്രവര്തബക്കുന  State  Laboratory  for  Livestock  Marine  and

Agri  Products-ലലാം  ആന്റെബബകയനാട്ടബക്കുകേളതട  തറസബഡഡ്യു  തലവല്

കേതണ്ടെത്തുനതബനുളള  HPLC   സനാകങ്കേതബകേവബദദ  നബലവബലതണ്ടെനലാം  മള്ട്ടബ

തസഷദനാലബറബ  തവററബനറബ  ആശുപതബയബല്  തസഷദനാലബറബ  കകേഡറബല്

കൂടുതല്  തസബകേകേള്  ആവശദമനാതണനലാം  ഡബജബറല്  എകച്ച്കറ  തമഷസ്പീന്

വനാങ്ങുനതബനുളള ഇ-തടന്ഡര് നടപടബകേള് പുകരനാഗമബചവരുനതണ്ടെനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ. പക്ഷബപ്പെനബതകതബതര  ശക്തമനായ  പ്രതബകരനാധ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനതബകനനാതടനാപ്പെലാം  പ്രതബകരനാധ  മരുനകേള്  എലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  പക്ഷബപ്പെനബ  നബയനണതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാഴബകേതള

നഷ്ടമനായ  കേര്ഷകേര്കച്ച്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേനകേനാലബകേളബതല  വവറസച്ച്  കരനാഗ  നബയനണതബനച്ച്

വനാകബകനഷന്  നല്കേബവരബകേയനാണച്ച്.  പശുകളബതല  തസകേച്ച്  കരനാഗലാം

നബയനണവബകധയമനായബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  തമനാവബല്  തടലബ

തവററബനറബ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം

കേര്ഷകേര്ക്കുകൂടബ  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  പരബരക്ഷ  ലഭബക്കുന  വബധതബല്  സമഗ്ര

കേനകേനാലബ  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  പദതബ   നടപ്പെബലനാക്കുനതണ്ടെനലാം   വകുപ്പെബതന്റെ

കേസ്പീഴബല്  എന്.എ.ബബ.എല്.  അകഡബകറഷനുള്ള  വബവബധ  ലനാബുകേള്
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പ്രവര്തബക്കുനതണ്ടെനലാം  നബലവബതല   സ്റ്റേനാഫച്ച്  പനാകറണ്  അനുസരബചള്ള

ഉകദദനാഗസ്ഥതര എലനാ മൃഗനാശുപതബകേളബലലാം വബനദസബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  120-ഓളലാം

ഡയറബ ഫനാലാം ഇന്സ്ട്രക്ടര്മനാതര ഉടനടബ നബയമബക്കുതമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

17 (*212)                          തതനാഴബല് നയലാം 

 തതനാഴബലലാം  എവകസലാം   വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേരളതത  തതനാഴബലനാളബ  സസൗഹൃദ  സലാംരലാംഭകേ

സലാംസ്ഥനാനമനാകബ  മനാറ്റുകേ  എന  ലക്ഷദകതനാതടയനാണച്ച്  തതനാഴബല്  നയലാം

നടപ്പെനാക്കുനതതനലാം  അടബസ്ഥനാന  സസൗകേരദ  വബപുലസ്പീകേരണലാം,

ഉത്പനാദനക്ഷമതയബലൂനബതകനാണ്ടുള്ള  തതനാഴബലവസരങ്ങൾ,  തതനാഴബല്

വവദഗദലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേൾ,  ലബലാംഗസമതസലാം

ഉറപ്പുവരുതല്,  തതനാഴബലനാളബകേളതട  നബയമപരമനായ  അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകല്,  സമസകമഖലയബതലയലാം  തതനാഴബലനാളബകേൾകച്ച്  മബകേച

തതനാഴബലന്തരസ്പീക്ഷവലാം  മനാനദമനായ  കവതനവലാം  സനാമൂഹദ  സരക്ഷയലാം

ഉറപ്പുവരുതല്  തുടങ്ങബയവ  സലാംസ്ഥനാന  തതനാഴബൽ  നയതബതല  പ്രധനാന

ലക്ഷദങ്ങളനാതണനച്ച് സഭതയ അറബയബച. കകേരള കഷനാപച്ച് ആൻഡച്ച് തകേനാകമഴദൽ

എസ്റ്റേനാബബതഷ്മെന്റെച്ച്  ആക്ടബനച്ച്  കേസ്പീഴബല്  വരുന  വദനാപനാര  വദവസനായ
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സ്ഥനാപനങ്ങൾകച്ച് 2017 മുതൽ  തപനാതു മനാനദണ്ഡങ്ങളതട അടബസ്ഥനാനതബല്

കഗ്രഡബങച്ച്   നടപ്പെനാക്കുകേയലാം   കക്ഷമ  തപന്ഷനുകേള്  കേനാകലനാചബതമനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സര്കനാര്/സര്കനാര്  അനുബന

കമഖലകേളബല്   മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുതമനലാം  ഇ.എസച്ച്.തഎ.-ല്  രജബസ്റ്റേര്  തചയ  തതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്

ചബകേബതനാസഹനായലാം   ലഭദമനാക്കുതമനലാം  ഉല്പ്പെനാദനവലാം  വരുമനാനവലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കബനാധവല്കരണലാം  നടത്തുതമനലാം ഇതര

സലാംസ്ഥനാന  തതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുകവണ്ടെബ  'ആവനാസച്ച്  പദതബ'

നടപ്പെബലനാകബവരുനതണ്ടെനലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  'അപ്പെനനാ  ഘര്'  പദതബ

വദനാപബപ്പെബക്കുതമനലാം മനബ അറബയബച. അണ്എയ്ഡഡച്ച് കമഖലകേളബല് കജനാലബ

തചയ്യുന  സ്ത്രസ്പീകേതള  തമകറണബറബ  തബനബഫബറച്ച്  ആക്ടബതന്റെ  പരബധബയബല്

ഉള്തപ്പെടുതബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  മുത്തൂറച്ച്  കേമ്പനബയതട  തതനാഴബല്  പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയനായബ   മനബ  വദക്തമനാകബ.  അണ്എയ്ഡഡച്ച്  വബദദനാലയങ്ങളബതല

കസവന-കവതന പരബഷ്കരണലാം സലാംബനബച  ബബല് എതയലാംകവഗലാം സഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതനാതണനച്ച്  ഉപകചനാദദതബലബടതപട്ടുതകേനാണ്ടെച്ച്  തപനാതു

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ അറബയബച. 
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത

2279 മുതല് 2587 വതരയളള കചനാദദങ്ങളബല്  218 എണ്ണതബനുലാം  ബനതപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)   


