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മുഖവുര

എസനികമററസറ  കേമനിറനി  (2021-2023)  യുസട  അദഷ്യക്ഷയഭായ  ഞഭാന്  കേമനിറനിയുസട
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2021-2023) യുസട മൂനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

പതനിമൂനഭാന്റിം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  എസനികമററസറ  കേമനിറനി  (2011-14)  യുസട
പതഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (ക്ഷതീരവനികേസന കമഖലസയ സന്റിംബനനിചറ)  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി സന്റിംബനനിച ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ,  സമനിതനി  (2016-19)  യുസട
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേഭായനി സഭയനില് സമര്പനിചനിരുന.  പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ഖണനികേ  28
ഒഴനിസകേയുള്ള  എലഭാ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളുസടയുന്റിം  നടപടനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  അന്റിംഗതീകേരനിച  സമനിതനി,
ഖണനികേ 28-സല "പഭാകലഭാടുള്ള ഇന്സനിററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ആനനിമല് സഹെല്തറ ആനറ സവററനിനറനി
ബകയഭാളജനിക്കല്സനിസന  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള  ഗകവഷണ  സഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ"  എന  ശൈനിപഭാര്ശൈയ്ക്കുള്ള  മറുപടനി  തൃപനികേരമസലനറ
അഭനിപഭായസപടുകേയുന്റിം  സന്റിംസഭാനസത പഭാവസപട്ടേവരുസടയുന്റിം  ഇടതരക്കഭാരുസടയുന്റിം  പധഭാന
വരുമഭാനകസഭാതസഭായ  ക്ഷതീരവനികേസനന്റിം,  മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം  എനതീ  കമഖലകേളനില്
കേഭാരഷ്യക്ഷമമഭായ വളര്ചയുന്റിം മരുന നനിര്മഭാണതനില് സസയന്റിംപരഷ്യഭാപതയുന്റിം ലകേവരനിക്കുവഭാന്
ഉതകുന  പദതനി  എന  നനിലയനില്  ഈ  വനിഷയന്റിം  പകതഷ്യകേ  പഠനവനിഷയമഭായനി
എടുക്കുനതനിനറ  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.   പസ്തുത  വനിഷയതനികന്മേല്  മൃഗസന്റിംരക്ഷണന്റിം,
ധനകേഭാരഷ്യന്റിം  എനതീ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  സതളനിസവടുപറ  നടത്തുകേയുന്റിം  സചയ.   പസ്തുത
സതളനിസവടുപനിസനയുന്റിം  പഠനതനികനയുന്റിം  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളുന്റിം
നനിര്കദശൈങ്ങളുമഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുനതറ.

2022  ജൂലല  മഭാസന്റിം  12-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച. 

സകേ. സകേ. ലശൈലജ ടതീചര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദഷ്യക്ഷ,
2022 ജൂലല 20. എസനികമററസറ കേമനിറനി.





ററിപപപ്പോര്ടട

പതറിമൂനപ്പോന്നാം പകേരള നറിയമസഭയുടടെ കേപ്പോലയളവറില് എസറിപമറടസട കേമറിററി  (2011-14) യുടടെ

പതപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട  (കക്ഷീര വറികേസന പമഖലടയ സന്നാംബനറിചട) 8-7-2013-നട സഭയറില്

സമര്പറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  29  ശറിപപ്പോര്ശകേള/നറിര്പദ്ദേശങ്ങളപ്പോണട

ഉണപ്പോയറിരുനതട.  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്/നറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേല് അനന്തരനടെപടെറികേള

സസക്ഷീകേരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അചടെറിച  പകേര്പ്പുകേള  6-2-2014-നട ബനടപട

വകുപറിപലയട അയയ്ക്കുകേയുന്നാം  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  വകുപട  സസക്ഷീകേരറിച  നടെപടെറികേള

ഉളടകപ്പോള്ളുന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള 26-11-2014, 30-12-2015, 23-8-2016 എനക്ഷീ തക്ഷീയതറികേളറില്

പചേര്ന പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം,  ശറിപപ്പോര്ശ  14 (ഖണറികേ  28)-ടന്റെ മറുപടെറി

ഒഴറിടകേയുള്ളവ അന്നാംഗക്ഷീകേരറിക്കുകേയുന്നാം ടചേയ.

2.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  28-ാം  ഖണറികേയറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്   വകുപട

ലഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  തൃപറികേരമടല്ലെനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി,  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  ടെറി

ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ ആകന് പടെകണ് ററിപപപ്പോര്ടറില് ആവര്തറിക്കുനതറിനട തക്ഷീരുമപ്പോനറിച. തുടെര്നട

ആകൺ  പടെകൺ  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോയറി  പതറിനപ്പോലപ്പോന്നാം  പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  എസറിപമറടസട

കേമറിററി  (2016-19)  യുടടെ  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2016  ഒപകപ്പോബര്  മപ്പോസന്നാം  4-ാം  തക്ഷീയതറി

സഭയറില് സമര്പറിക്കുകേയുന്നാം ആയതറിടന്റെ അദഭ്യപ്പോയന്നാം-III-ല് (ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര്

സസക്ഷീകേരറിച  നടെപടെറികേളറില്  സമറിതറി  അന്നാംഗക്ഷീകേരറിചറിടറില്ലെപ്പോതവയുന്നാം  അനന്തര  നടെപടെറികേള

ആവശഭ്യമുള്ളവയുന്നാം) പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ ഉളടപടുത്തുകേയുന്നാം ടചേയ.

3.  പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്കപ്പോരറില് നറിനന്നാം ലഭറിച മറുപടെറിയറില്,  പപ്പോപലപ്പോടെട

ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല്  ടഹെല്തട  ആന്റട  ടവറററിനററി  ബപയപ്പോളജറികല്സറിടന

(ടഎ.എ.എചട.  &  വറി.ബറി.)  അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരമുള്ള  ഗപവഷണ  പകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുന

വറിഷയതറില്,  ടഎ.എ.എചട  &  വറി.ബറി.-യറിടല ലപബപ്പോറടററിടയ ഗുഡ്  മപ്പോനുഫപ്പോക്ചേററിന്നാംഗട

പ്രപ്പോകക്ഷീസസട  (ജറി.എന്നാം.പറി.)  നറിലവപ്പോരതറിപലകട  ഉയര്ത്തുനതറിനപ്പോയറി  100  പകേപ്പോടെറി  രൂപ

മുതല്മുടെക്കുന്നാം പ്രതറിവര്ഷന്നാം  10  പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ ആവര്തന ടചേലവന്നാം ഉണപ്പോകുടമനപ്പോണട

നപ്പോഷണല് ഡയററി  ഡവലപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡട  (എന്.ഡറി.ഡറി.ബറി.)  കേണകപ്പോകറിയറിരറിക്കുനതട

എനന്നാം  പകേരളതറിനട  ആവശഭ്യമുള്ള  ടവറററിനററി  മരുനകേള  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി

ഇത്രയധറികേന്നാം  തുകേ  ടചേലവഴറിചട  ജറി.എന്നാം.പറി.  ലപ്പോബട  സപ്പോപറിക്കുനതട  അഭറികേപ്പോമഭ്യമല്ലെ

എനതറിനപ്പോല്  ടഎ.എ.എചട.&വറി.ബറി.-യറിടല  ലപബപ്പോറടററിടയ  ജറി.എന്നാം.പറി

നറിലവപ്പോരതറിപലയട ഉയര്തണടമന ശറിപപ്പോര്ശ തലപ്പോലന്നാം പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന് നറിര്വപ്പോഹെമറില്ലെ

എനന്നാം അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.
975/2022.
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4.  സര്കപ്പോരറില് നറിനന്നാം ലഭറിച മറുപടെറി തൃപറികേരമല്ലെ എനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
ഈ  വറിഷയന്നാം  പ്രപതഭ്യകേ  പഠന  വറിഷയമപ്പോയറി  എടുക്കുനതറിനുന്നാം  വറിഷയവമപ്പോയറി
ബനടപട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസര്,  വറിഷയ  വറിദഗ്ദ്ധര്,  ശപ്പോസ്ത്രജ്ഞര്  എനറിവരുമപ്പോയറി  കൂടുതല്
ചേര്ച  നടെത്തുനതറിനുന്നാം  വറിഷയതറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം
23-8-2016-ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗന്നാം  തക്ഷീരുമപ്പോനറിച.  പപ്പോപലപ്പോടുള്ള  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട
ആനറിമല് ടഹെല്തട ആന്റെട ടവറററിനററി ബപയപ്പോളജറികല്സറിടന അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര നറിലവപ്പോരമുളള
ഗപവഷണ  പകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുന  പ്രവര്തനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സറിവറില്,  ഇലകറികല്,
ഇലപകപ്പോണറികട,  ബപയപ്പോടടെപകപ്പോളജറി  തുടെങ്ങറിയ  വറിവറിധ  സപ്പോപങ്കേതറികേ  ടടവദഗ്ദ്ധഭ്യ
പമഖലകേളുമപ്പോയറി  കൂടെറിപചര്നട  കേറിടെക്കുനതുന്നാം  സങ്കേക്ഷീര്ണ്ണ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഉളടപടുനതുമപ്പോയ  GMP  പദതറിയുടടെ  കേണ്സളടന്സറി  ഏല്പറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വറിവറിധ
സര്കപ്പോര് ഏജന്സറികേളുമപ്പോയറി ചേര്ചകേളുന്നാം അപനസഷണങ്ങളുന്നാം നടെതറിടയങ്കേറിലന്നാം അവരപ്പോരുന്നാം
കേണ്സളടന്സറി  ചുമതല  ഏടറടുകപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോയറില്ലെ  എനന്നാം  2006-ല്  ഒരു  സസകേപ്പോരഭ്യ
കേണ്സളടന്സറി സപ്പോപനന്നാം 'lowest bidder'  എന നറിലയറില് ലക്ഷീഡര്ഷറിപട പപ്രപ്പോസസറില്
പടങ്കേടുടതങ്കേറിലന്നാം  സര്കപ്പോര്  അവടര  ചുമതലപയല്പറിചറില്ലെ  എനന്നാം  പുനര്ടടെണററിന്നാംഗട
നടെതറിയപപപ്പോള ലഭറിച  2  വപ്പോലറിഡട  ടടെണറുകേളുന്നാം  സപ്പോപങ്കേതറികേ ബറിഡറില് പരപ്പോജയടപടുകേയുന്നാം
തറിരസ്കരറികടപടുകേയുന്നാം ടചേയടവനന്നാം വകുപട മറുപടെറി നല്കേറി.

5.  2009-ല്  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോയ  ഹെറിന്ദുസപ്പോന്  ടടലഫട  ടകേയര്
ലറിമറിറഡറിടന കേണ്സളടന്സറി ഏല്പറിക്കുനതറിനപ്പോയറി സമക്ഷീപറിടചങ്കേറിലന്നാം അവര് സമര്പറിച
എസറിപമറട  തുകേയപ്പോയ  300  പകേപ്പോടെറി രൂപ വളടര ഉയര്നതപ്പോയതറിനപ്പോല് സസക്ഷീകേരറികടപടറിടല്ലെനന്നാം
അററിയറിച.  തുടെര്നട  പ്രശസ്ത  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോയ  നപ്പോഷണല്   ഡയററി
ടഡവലപടടമന്റെട പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അടടഡസസര് പഡപ്പോ. വറി. എ. ശക്ഷീനറിവപ്പോസനുന്നാം ജനറല് മപ്പോപനജര്
(Animal  Health)  പഡപ്പോ.  ജറി.ടകേ.  ശര്മയുന്നാം  ഉളടപടുന  ഒരു  വറിദഗ്ദ്ധ  സന്നാംഘന്നാം  2013
ജൂടടലയറില്  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനന്നാം  സന്ദര്ശറിക്കുകേയുന്നാം   അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരതറിപലയട
ഉയര്തപ്പോനുള്ള  പുതറിയ  GMP  പദതറികേളകപ്പോയറി  നൂറട  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  എസറിപമറട
സമര്പറിക്കുകേയുന്നാം  ടചേയ്തതപ്പോയുന്നാം,  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള  സമര്പറിച  ഇഇൗ  രണട
എസറിപമറ്റുകേളുന്നാം  2006-ല്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  അഞട  പകേപ്പോടെറിയറില്  തപ്പോടഴ  ടചേലവട  വരുന
എസറിപമററിടനകപ്പോള  വളടര  കൂടുതലപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  നറിലവറിലള്ള  സന്നാംവറിധപ്പോനന്നാം
പരറിഷ്കരറിക്കുവപ്പോന് തക്ഷീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുണപ്പോടയനന്നാം വകുപട വറിശദക്ഷീകേരണന്നാം നല്കേറി.

6.  2008-ല്  പകേരളതറില്  നറിനന്നാം  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടല  രണട
എഞറിനക്ഷീയര്മപ്പോടര  ഇതു  സന്നാംബനറിച  പഠനതറിനപ്പോയറി  ഐ.എ.എചട.&വറി.ബറി.,
ബപ്പോന്നാംഗ്ലൂരറിടല  പഹെബ്ബലറിപലകട അയയ്ക്കുകേയുന്നാം  അവര്  4.69  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  എസറിപമറട
ഇതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുകേയുന്നാം  ടചേയ.   ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിനട  മൂനട  തവണകേളപ്പോയറി
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ഇഇൗ  തുകേ  നല്കുകേയുണപ്പോയറി.   2015-ല്  ടെറി  പുനര്നറിര്മപ്പോണ  (Modification  work)
പ്രവര്തനങ്ങള  മപ്പോററിവയ്ക്കുകേയുന്നാം  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപട  തറിരറിച  നല്കേറിയ  ടെറി  തുകേ
ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട  ആനറിമല് ടഹെല്തട  & ടവറററിനററി ബപയപ്പോളജറികല്സട ഡയറകറുടടെ
പ്രപതഭ്യകേ  ട്രഷററി  പസവറിന്നാംഗ്സട  ബപ്പോങ്കേട  അകഇൗണറില്  (TSB)  നറിപകപറിക്കുകേയുന്നാം  ടചേയ.
പ്രസ്തുത  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷന്നാം  നബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കേണ്സളടന്സറി  വറിഭപ്പോഗമപ്പോയ
നപ്പോബ്പകേപ്പോണ്സട  112.49  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  പപ്രപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട  സര്കപ്പോരറിപലയട
തയപ്പോറപ്പോകറി  സമര്പറിചടവങ്കേറിലന്നാം  നബപ്പോര്ഡട,  ആര്.ടഎ.ഡറി.എഫട.  XXIV  (2018-19)-ല്
മൃഗസന്നാംരകണ വകുപറിനുന്നാം കക്ഷീരവറികേസന വകുപറിനുന്നാം കൂടെറി 20 പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ ടസകറല്
അപലപ്പോപകഷന് മപ്പോത്രമപ്പോണട അനുവദറിചറിരുനതട. എല്ലെപ്പോ വകുപ്പുകേളക്കുന്നാം കൂടെറി നബപ്പോര്ഡറിടന്റെ
ഇടെകപ്പോല  അപലപ്പോപകഷന്  തുകേ  390  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  പദതറി
അന്നാംഗക്ഷീകേപ്പോരതറിനപ്പോയറി നബപ്പോര്ഡറിപലയട അയയ്ക്കുവപ്പോന് നറിര്വപ്പോഹെമറില്ലെപ്പോയറിരുനടവനന്നാം ലഭഭ്യമപ്പോയ
മറട  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളറിലൂടടെ പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ ഫണട കേടണത്തുനതറിനുള്ള
നടെപടെറി സസക്ഷീകേരറിച വരുനതപ്പോയുമപ്പോണട വകുപട മറുപടെറിയറില് വഭ്യക്തമപ്പോകറിയറിരുനതട.

7. പ്രസ്തുത മറുപടെറി പരറിപശപ്പോധറിച സമറിതറി 'പപ്പോപലപ്പോടുള്ള ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ആനറിമല്
ടഹെല്തട  ആന്റെട   ടവറററിനററി  ബപയപ്പോളജറികല്സറിടന  അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട  നറിലവപ്പോരമുള്ള
ഗപവഷണ  പകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസക്ഷീകേരറികണന്നാം'  എന  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  സപ്പോദഭ്യതകേള  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനന്നാം
സന്ദര്ശറിക്കുനതറിനുന്നാം,  ഐ.എ.എചട.&വറി.ബറി.-യറിടല  ലപബപ്പോറടററിടയ  ഗു ഡട
മപ്പോനുഫപ്പോക്ചേററിന്നാംഗട  പ്രപ്പോകക്ഷീസസട  (ജറി.എന്നാം.പറി.)  നറിലവപ്പോരതറിപലയട  ഉയര്ത്തുന  പദതറി
കേറിഫ് ബറിയറില് ഉളടപടുതറി ഫണട കേടണത്തുവപ്പോന് കേഴറിയുപമപ്പോടയനട പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോന്
ആവശഭ്യടപടുനതറിനുന്നാം  തക്ഷീരുമപ്പോനറിച.  കേറിഫ്ബറിയുടടെ  നറിയമങ്ങളകനുസൃതമപ്പോയറി
ഐ.എ.എചട  &  വറി.ബറി-ടയ ജറി.എന്നാം.പറി.  നറിലവപ്പോരതറിപലയട ഉയര്ത്തുനതറിനുള്ള ഫണട
കേടണത്തുനതറിനുള്ള  ശമങ്ങള  തുടെരുകേയപ്പോണട  എനട  വകുപട  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.   2018-19-ല് സന്നാംസപ്പോനത്തുണപ്പോയ മഹെപ്പോപ്രളയവന്നാം  2020-21-ടല
പകേപ്പോവറി ഡട  മഹെപ്പോമപ്പോരറിയുന്നാം  വറിലങ്ങുതടെറിയപ്പോയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോപനന്നാം സന്ദര്ശറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറികട  സപ്പോധറിചറില്ലെ.  എങ്കേറിലന്നാം  ഈ  വറിഷയന്നാം  പ്രപതഭ്യകേ  പഠനവറിഷയമപ്പോയറി
എടുക്കുനതറിനട  സമറിതറി  തക്ഷീരുമപ്പോനറിചറിരുന  സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില്,  പ്രസ്തുത വറിഷയന്നാം
15-7-2021-ല്  പചേര്ന  എസറിപമറടസട  കേമറിററി  (2021-2023)യുടടെ   പ്രഥമപയപ്പോഗന്നാം
പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം  വറിഷയന്നാം  സന്നാംബനറിചട  ഒരു  പചേപ്പോദഭ്യപ്പോവലറി  തയപ്പോറപ്പോകറി  വകുപറിപനപ്പോടെട
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭഭ്യമപ്പോകപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.   സമറിതറി  നല്കേറിയ  പചേപ്പോദഭ്യപ്പോവലറികട
3-12-2021-ടല  കേത്തു  മുപഖന  വകുപട  ലഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  6-1-2022-ല്  പചേര്ന
സമറിതറിപയപ്പോഗന്നാം പരറിഗണറിക്കുകേയുന്നാം ടെറി വറിഷയന്നാം സന്നാംബനറിചട മൃഗസന്നാംരകണന്നാം, ധനകേപ്പോരഭ്യന്നാം
എനക്ഷീ  വകുപട  ഉപദഭ്യപ്പോഗസരറില്  നറിനന്നാം  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുനതറിനുന്നാം  ആവശഭ്യടമങ്കേറില്
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സന്ദര്ശനന്നാം  നടെതറിയപശഷന്നാം  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.
തുടെര്നട  12-5-2022-ല്  മൃഗസന്നാംരകണന്നാം,  ധനകേപ്പോരഭ്യന്നാം  എനക്ഷീ  വകുപ്പുകേളറിടല
ഉപദഭ്യപ്പോഗസരറില്  നറിനന്നാം  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മേല്  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകേയുന്നാം  ടചേയ.
പ്രസ്തസ്തുത  ടതളറിടവടുപറിടന്റെയുന്നാം  പഠനങ്ങളുടടെയുന്നാം  അടെറിസപ്പോനതറില്  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശകേളുന്നാം നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുന്നാം ഉളടപടുതറി തയപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

8.  തറിരുവനന്തപുരതട  പപ്പോപലപ്പോടെട  സറിതറി  ടചേയ്യുന  ഐ.എ.എചട&വറി.ബറി-ടയ
അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരമുള്ള  ഗപവഷണ  പകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശ  2013-ല്
എസറിപമറടസട  കേമറിററി  സമര്പറിചറിരുനടവങ്കേറിലന്നാം  നപ്പോളറിതുവടര  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുന്നാം
സസക്ഷീകേരറികപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില്ലെപ്പോടയനന്നാം,  പ്രസ്തുത സപ്പോപനടത അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര നറിലവപ്പോരമുള്ള
ഗപവഷണപകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോററിയപ്പോല്  ഭപ്പോവറിയറില്  വപ്പോകറിന്  ഉലപ്പോദനമടെകന്നാം  നടെതപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം  സപ്പോപനടത  ജറി.എന്നാം.പറി.  നറിലവപ്പോരതറിപലകട  ഉയര്തപ്പോനുതകുന
പപ്രപ്പോജകട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  സസകേപ്പോരഭ്യ  കേണ്സളടന്സറിടയ  സമക്ഷീപറിടചങ്കേറിലന്നാം
എസറിപമറട  തുകേയപ്പോയ  300  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  വളടര  ഉയര്നതപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്
സസക്ഷീകേരറികടപടറില്ലെപ്പോടയനന്നാം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  സപ്പോപനന്നാം  കേറിഫ്ബറിയറില്  നറിനട
ഫണട  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  ശമങ്ങള  നടെതപ്പോതതട  അപലപനക്ഷീയമപ്പോടണനന്നാം
സപ്പോപനടത  അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരതറിപലയട  ഉയര്ത്തുനതറിപലകപ്പോയറി  എന്തട  നടെപടെറി
സസക്ഷീകേരറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനതറിടനക്കുററിചട  വഭ്യക്തത  വരുതപ്പോന്  വകുപറിനട
സപ്പോധറിചറിടറില്ലെപ്പോടയനന്നാം സമറിതറി നറിരക്ഷീകറിക്കുന. 

9.  1979  ഡറിസന്നാംബററില്  മൃഗസന്നാംരകണ  വകുപറിനു  കേക്ഷീഴറിലപ്പോയറി  തറിരുവനന്തപുരന്നാം
ജറില്ലെയറിടല പപ്പോപലപ്പോടെട  സപ്പോപറിച ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല് ടഹെല്തട  &  ടവറററിനററി
ബപയപ്പോളജറികല്സട എന സപ്പോപനന്നാം,  കേനകേപ്പോലറികേളറിടല പലതരന്നാം പരപ്പോഗങ്ങളടകതറിടര
യുള്ള വവറല്,  ബപ്പോകക്ഷീരറിയല് വപ്പോകറിനുകേള നറിര്മറിച വരുന.  വലവട പസപ്പോകട,  പഇൗളട്രറി
എനക്ഷീ രണട വറിഭപ്പോഗങ്ങടള അവലന്നാംബറിചടകേപ്പോണപ്പോണട  സപ്പോപനന്നാം പ്രവര്തനന്നാം ആരന്നാംഭറിചതട.
46.526  ഏകററില് വഭ്യപ്പോപറിചകേറിടെക്കുന പ്രസ്തുത സപ്പോപനതറില് ഒരു പ്രധപ്പോന ലപബപ്പോറടററി
സമുചയന്നാം,  സപ്പോന്ഡര്വഡപസഷന്  ലപബപ്പോറടററി,  ററിസര്ചട-ടഡവലപ് ടമന്റെട  ഡറിവറിഷന്,
അഡറിനറിപസ്ട്രേറക്ഷീവട  പബപ്പോകട,  മൃഗങ്ങളുടടെ  പ്രജനനപകേന്ദ്രന്നാം,  നറിരക്ഷീകണ  ടഷഡുകേള,
ഇന്സറിനപററര്,  റസറിഡന്ഷഭ്യല്  കേസപ്പോര്പടഴ്സുകേള എനറിവയപ്പോണട  നറിലവറിലള്ളതട.  ഇനറിയുന്നാം
കൂടുതല്  ലപ്പോബുകേള സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള സലസഇൗകേരഭ്യന്നാം ഇവറിടടെ ലഭഭ്യമപ്പോണട. 

10. പകേപ്പോവറി ഡട മഹെപ്പോമപ്പോരറി കേനകേപ്പോലറികേടളയുന്നാം മറ്റു വളര്ത്തുമൃഗങ്ങടളയുന്നാം ബപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ
എനതു  സന്നാംബനറിചട  ശപ്പോസ്ത്രപലപ്പോകേതറിനട  വഭ്യതഭ്യസ്തപ്പോഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളപ്പോണുള്ളതട.  നറിപയുന്നാം
പകേപ്പോവറിഡുന്നാം പപപ്പോലള്ള മപ്പോരകേപരപ്പോഗങ്ങളുടടെ വവറസുകേള ജന്തുകളറില്നറിനട മനുഷഭ്യരറിപലയട
പകേരുടമനതറിനപ്പോല്  മൃഗങ്ങളുടടെ  ചേറികേറിത്സക്കുന്നാം  വപ്പോകറിന്  നറിര്മപ്പോണതറിനുന്നാം
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ഗപവഷണതറിനുന്നാം  ഉതകുന  ഒരു  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ടവറററിനററി  പമഖലയറില്  വളടര
അതഭ്യപ്പോവശഭ്യമപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. മനുഷഭ്യടര ബപ്പോധറിക്കുനതുപപപ്പോടല തടന,
മൃഗങ്ങളക്കുന്നാം പകറികേളക്കുന്നാം ഓമനമൃഗങ്ങളക്കുന്നാം പനറി, പ്രപമഹെന്നാം, അര്ബുദന്നാം, ടകേപ്പോളപസ്ട്രേപ്പോള,
രക്തസമര്ദ്ദേന്നാം  തുടെങ്ങറിയ  പരപ്പോഗങ്ങള  പറിടെറിടപടുനതപ്പോയറി  ടതളറിയറികടപടറിട്ടുള്ള
സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില് 'പപ്പോപലപ്പോടുളള ഇന്സറിററ്റ്യൂടട ഓഫട ആനറിമല് ടഹെല്തട ആന്റെട ടവറററിനററി
ബപയപ്പോളജറികല്സറി' ടന പപപ്പോലളള സപ്പോപനങ്ങള വളടരയധറികേന്നാം പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമര്ഹെറിക്കുന.

സമറിതറിയുടടെ നറിഗമനങ്ങളുന്നാം ശറിപപ്പോര്ശകേളുന്നാം

11.  സന്നാംസപ്പോനടത  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവന്നാം  ഗപ്പോമങ്ങളറിലപ്പോണുള്ളതട.
ഗപ്പോമക്ഷീണ  ജനതയുടടെ  നടല്ലെപ്പോരു  ശതമപ്പോനവന്നാം  കേനകേപ്പോലറി  വളര്തലറിലന്നാം  അനുബന
പ്രവര്തനങ്ങളറിലന്നാം  ഏര്ടപടട  ജക്ഷീവറിക്കുനവരപ്പോണട.  മൃഗസന്നാംരകണന്നാം  ജക്ഷീവപനപ്പോപപ്പോധറി
യപ്പോകറിയറിരറിക്കുനതറില് ഭൂരറിഭപ്പോഗവന്നാം സ്ത്രക്ഷീകേളുന്നാം സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോരുമപ്പോണട.  അതുടകേപ്പോണ്ടുതടന
മൃഗസന്നാംരകണ  പമഖലയറിടല  വറികേസന  പ്രവര്തനങ്ങടളല്ലെപ്പോന്നാം  ഗപ്പോമക്ഷീണ  സപ്പോമ്പതറികേ
പമഖലയട  ശക്തറി  പകേരുനവയപ്പോണട.   സന്നാംസപ്പോനതറിടന്റെ  ദപ്പോരറിദഭ്യനറിര്മപ്പോര്ജ്ജനതറിലന്നാം
ടതപ്പോഴറില് സന്നാംരഭകേതസതറിലന്നാം നറിര്ണ്ണപ്പോയകേ പങ്കേട വഹെറികതക രക്ഷീതറിയറില് പരമ്പരപ്പോഗത
കേര്ഷകേടര  നറിലനറിര്ത്തുനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  പുതറിയ  സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദഭ്യകേള  പരക്ഷീകണ
ശപ്പോലയറില് നറിനന്നാം പ്രവര്തനപമഖലയറിപലയട ടകേപ്പോണ്ടുവരറികേ,  മൃഗപരറിപശപ്പോധന,  അവയുടടെ
വപ്പോകറിപനഷന്,  മൃഗജനഭ്യ  പരപ്പോഗങ്ങളുടടെ  നറിയന്ത്രണന്നാം  എനറിവ  മൃഗസന്നാംരകണവന്നാം  കക്ഷീര
വറികേസനവന്നാം  വകുപറിടന്റെ  പ്രധപ്പോന  ലകഭ്യങ്ങളപ്പോണട.  ഇവ  പ്രപ്പോവര്തറികേമപ്പോകേണടമങ്കേറില്
മൃഗസന്നാംരകണ  രന്നാംഗത്തുന്നാം  കക്ഷീരവറികേസന  പമഖലയറിലന്നാം  വവവറിധഭ്യവല്കരണവന്നാം
ആധുനറികേവല്കരണവന്നാം നടെപതണതട അതഭ്യപ്പോവശഭ്യമപ്പോടണനട സമറിതറി നറിരക്ഷീകറിക്കുന.

12.  പപ്പോപലപ്പോടുള്ള   ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല്  ടഹെല്തട  ആന്റെട  ടവറററിനററി
ബപയപ്പോളജറികല്സറില് തപ്പോടഴ പറയുന ബപ്പോകക്ഷീരറിയല് വപ്പോകറിനുകേളുന്നാം വവറല് വപ്പോകറിനുകേളുന്നാം
നറിര്മറിക്കുനണട.

ബപ്പോകക്ഷീരറിയല് വപ്പോകറിനുകേള :

1. Anthrax Vaccine

2. Duck Pastuerella Vaccine

3. HS Vaccine

4. BQ  Vaccine

5. Enterotoxemia Vaccine
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വവറല് വപ്പോകറിനുകേള :

1. പകേപ്പോഴറിവസന്ത F Strain (പകേപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങളകട)

2. പകേപ്പോഴറിവസന്ത R2 B Strain (മുടപകേപ്പോഴറികേളകട)

3. പകേപ്പോഴറിവസന്ത RDK Strain (മുടപകേപ്പോഴറികേളകട)

4. Duck Plague Vaccine

5. Fowl Pox Vaccine

6. Classical Swine Fever Vaccine

7. ആടെട വസന്ത വപ്പോകറിന് (PPR)

13.  കേനകേപ്പോലറികേളറിടല  കുളമ്പുപരപ്പോഗതറിടന്റെ  (FMD)  പ്രതറിപരപ്പോധ  കുതറിവയറിനുള്ള
വപ്പോകറിന്  പകേരളതറില്  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനറിടല്ലെനന്നാം  ആയതട  പകേന്ദ്ര  FMD  കേണ്പട്രപ്പോള
പപ്രപ്പോഗപ്പോമറില്  നറിനപ്പോണട  ലഭറിക്കുനടതനന്നാം  ആയതട പകേന്ദ്രസര്കപ്പോര്  സ്കക്ഷീമറിലളടപടുതറി
സന്നാംഭരറിചട  പനരറിടട  സന്നാംസപ്പോനതറിനട  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുകേയപ്പോണട  ടചേയവരുനടതനന്നാം
ഇതരതറിലള്ള ഒരു പപ്പോന്റെട സന്നാംസപ്പോനതട നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള സപ്പോദഭ്യത പരറിപശപ്പോധറിച
വരുനതപ്പോയുന്നാം സമറിതറികട പബപ്പോധഭ്യടപട്ടു.  കൂടെപ്പോടത ദകറിപണന്തഭ്യയറിപലയപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ കുളമ്പട
പരപ്പോഗതറിനുള്ള പ്രതറിപരപ്പോധ വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയനട സമക്ഷീപകേപ്പോലതട
പകേന്ദ്രസര്കപ്പോര് ആരപ്പോ ഞ്ഞതപ്പോയുന്നാം അതരടമപ്പോരു പപ്പോന്റെട നപ്പോഷണല് ഡയററി ടഡവലപ് ടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കേക്ഷീഴറിലള്ള  പകേന്ദ്ര  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോസപ്പോപനമപ്പോയ  ഇന്തഭ്യന്
ഇമറ്റ്യൂപണപ്പോളജറികല്സട  ലറിമറിറഡട  എന  സപ്പോപനവമപ്പോയറി  പചേര്നട  ടപപ്പോതു-സസകേപ്പോരഭ്യ-
പങ്കേപ്പോളറിത  (പറി.പറി.പറി.)  മപ്പോതൃകേയറില്  ആരന്നാംഭറിക്കുനതറിനട  തതസതറില്  അന്നാംഗക്ഷീകേപ്പോരന്നാം
ലഭറിചതപ്പോയുന്നാം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആന്റെറിറപ്പോബക്ഷീസട വപ്പോകറിന്,  കുളമ്പട പരപ്പോഗതറിനുള്ള
വപ്പോകറിന് എനറിവടയപ്പോടക നറിര്മറിപകണതട  'വണ് ടഹെല്തട അപപ്രപ്പോചറിടന്റെ'  ഭപ്പോഗമപ്പോണട.
ഈ  വറിഷയന്നാം  പരറിഹെരറികപ്പോടത  മനുഷഭ്യരുടടെ  ആപരപ്പോഗഭ്യവന്നാം  സന്നാംരകറികപ്പോന്  കേഴറിയറില്ലെ.
സന്നാംസപ്പോനതട  കുളമ്പട  പരപ്പോഗതറിനുള്ള പ്രതറിപരപ്പോധ  വപ്പോകറിന്  ലഭഭ്യതയറില്  വളടരയധറികേന്നാം
ബുദറിമുടട  പനരറിടുനതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനുള്ള ശമമുണപ്പോപകേണതട
അനറിവപ്പോരഭ്യമപ്പോടണനന്നാം  കുളമ്പട  പരപ്പോഗതറിനുള്ള  വപ്പോകറിന്  ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന്  സപ്പോധറിചപ്പോല്
പ്രസ്തുത  സപ്പോപനടത  ഉയര്ന  നറിലവപ്പോരതറിടലതറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം
അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി,  'വണ്  ടഹെല്തട  അപപ്രപ്പോചറിടന്റെ'  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
സന്നാംസപ്പോനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  വറിവറിധതരന്നാം  വപ്പോകറിനുകേള  സന്നാംസപ്പോനത്തുതടന
നറിര്മറിക്കുവപ്പോന്  അടെറിയന്തര  സപ്പോഹെചേരഭ്യന്നാം  സൃഷ്ടറിക്കുനതറിനട  വകുപട  സതസര  നടെപടെറി
സസക്ഷീകേരറികണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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14.  ആലപ്പുഴ  ജറില്ലെയറില്  പപ്പോസടറല്ലെ  പരപ്പോഗന്നാം  ബപ്പോധറിചട  നറിരവധറി  തപ്പോറപ്പോവകേള
ചേടതപ്പോടുങ്ങറിയപപപ്പോള  പപ്പോപലപ്പോടെട  ഐ.എ.എചട.&  വറി.ബറി.-യറില്  ഉത്പപ്പോദറിപറിച  വപ്പോകറിന്
ഉപപയപ്പോഗറിചതുവഴറി  തപ്പോറപ്പോവകേളറിടല  മരണനറിരകട  വളടരയധറികേന്നാം  കുറയ്ക്കുവപ്പോനുന്നാം  പരപ്പോഗന്നാം
പടെരുനതു  തടെയുവപ്പോനുന്നാം  കേഴറിഞ്ഞറിട്ടുടണനതുന്നാം പ്രസ്തുത വപ്പോകറിനട  അയല് സന്നാംസപ്പോനങ്ങളറില്
നറിനപപപ്പോലന്നാം  ഏടറ  ആവശഭ്യകപ്പോരുടണനതുന്നാം  ഏടറ  അഭറിമപ്പോനകേരമപ്പോണട.    പപ്പോസടറല്ലെ
വപ്പോകറിന് ഇന്തഭ്യയറില് പകേരളതറില് മപ്പോത്രപമ ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനള്ളൂടവനന്നാം ആവശഭ്യമുള്ളതറിടന്റെ
പകുതറി  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഇപപപ്പോഴടത  ടടെപകപ്പോളജറി  ഉപപയപ്പോഗറിചട   ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനടതനന്നാം  ടഫര്ടമന്റെര്  ടടെപകപ്പോളജറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകേയപ്പോടണങ്കേറില്  കൂടുതല്
വപ്പോകറിന്  ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനന്നാം  പ്രസ്തുത  വപ്പോകറിന്  ഒരു  വര്ഷന്നാം  വടര
ടറഫറിജപററററില്  സൂകറിചവയപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം  സമറിതറി  നറിരക്ഷീകറിക്കുന.  പ്രസ്തുത
വപ്പോകറിനട ആവശഭ്യകപ്പോര് ഏടറയുള്ളതറിനപ്പോല് അതറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണന്നാം വറിപുലക്ഷീകേരറിചട ഉലപ്പോദനന്നാം
വര്ദറിപറികപ്പോന്  പവണ  നടെപടെറി  സസക്ഷീകേരറിപകണതുടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
പപ്പോസടറല്ലെ പരപ്പോഗതറിനട  ഇപപപ്പോഴന്നാം പഴയ  സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദഭ്യയപ്പോയ ബപ്പോസട ടമപതഡപ്പോണട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടതനന്നാം  അതറിടന  ടഫര്ടമന്റെര്  ടടെപകപ്പോളജറി  എന  നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറികേ
വറിദഭ്യയറിപലകട  മപ്പോറപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനന്നാം  ഇതറിനപ്പോയറി  ടഫര്ടമന്റെര്
അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ള ലപ്പോബട നറിര്മറിക്കുനതറിനുള്ള ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് പപ്പോനറിന്നാംഗട പബപ്പോര്ഡറിനട
സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം ഇതറിനപ്പോയറി  100-120  പകേപ്പോടെറി രൂപ ടചേലവട പ്രതക്ഷീകറിക്കുനതപ്പോയുന്നാം
സമറിതറി നറിരക്ഷീകറിക്കുന.

15. ടഫര്ടമന്റെര് ടടെപകപ്പോളജറി ഉപപയപ്പോഗറിചട പപ്പോസടറല്ലെ വപ്പോകറിന് മപ്പോത്രമല്ലെ, കുരലടെപന്
ഉളടപടടെയുള്ള  എല്ലെപ്പോ  ബപ്പോകക്ഷീരറിയല്  പരപ്പോഗങ്ങളക്കുള്ള  വപ്പോകറിനുകേളുന്നാം  ഉല്പപ്പോദറിപറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനന്നാം  കുളമ്പട,  കുരലടെപന്  പരപ്പോഗങ്ങളകട  കേമ്പയറിന്ഡട  വപ്പോകറിന്
ഉലപ്പോദറിപറികണടമനതപ്പോണട  പകേന്ദ്രസര്കപ്പോരറിടന്റെ  തപ്പോലരഭ്യടമനന്നാം  നറിലവറിലള്ള  പപ്പോന്റെറിനട
സമപ്പോന്തരമപ്പോയറി  എഫട.എന്നാം.ഡറി.-യുടടെ  ഒരു  പപ്പോന്റെട  കൂടെറി  സപ്പോപറിചപ്പോല്  ഈ  വപ്പോകറിന്
ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം ടതളറിടവടുപറിലൂടടെ സമറിതറികട പബപ്പോധഭ്യടപട്ടു.  നറിലവറില്
ഹെരറിയപ്പോനയറില്  മപ്പോത്രപമ  പ്രസ്തുത  വപ്പോകറിന്  നറിര്മറിക്കുനള്ളൂടവനന്നാം  ആയതട  ഇന്തഭ്യന്
ഇമറ്റ്യൂപണപ്പോളജറികല്സട  ലറിമറിറഡപ്പോണട  വറിതരണന്നാം  ടചേയ്യുനടതനന്നാം  ഒരു  പപ്പോന്റെറില്
എഫട.എന്നാം.ഡറി. വപ്പോകറിനുന്നാം മടറപ്പോരു പപ്പോന്റെറില് എചട.എസട. വപ്പോകറിനുന്നാം ഉലപ്പോദറിപറിചട ഇവ രണ്ടുന്നാം
കൂടെറി  പചേര്തട  മൂനപ്പോമടത  പപ്പോന്റെറില്  വപ്പോകറിന്  ആകറി  നല്കുകേയപ്പോണട  ടചേയ്യുനടതനന്നാം
നമ്മുടടെ സന്നാംസപ്പോനത്തുന്നാം ഈ സഇൗകേരഭ്യന്നാം എര്ടപടുതപ്പോന്  സപ്പോധറിചപ്പോല് പവടറപ്പോരു വപ്പോകറിന്
ആഡട  ഓണ്  ടചേയപ്പോനുന്നാം  ഈ  വപ്പോകറിന്  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോനുന്നാം  സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം
ഉപദഭ്യപ്പോഗസരറില്  നറിനള്ള  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകറി.
കേനകേപ്പോലറികേളറിടല  കുളമ്പട  പരപ്പോഗന്നാം,  പപപടറി  വറിഷബപ്പോധ,  പപ്പോസടറല്ലെ  എനറിവയ്ക്കുള്ള
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വപ്പോകറിനുകേള,  വറിരമരുനകേള,  ആന്റെറിബപയപ്പോടറിക്കുകേള  മുതലപ്പോയവ നമ്മുടടെ
സന്നാംസപ്പോനതട  തടന  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനതറിനപ്പോല്  പപ്പോപലപ്പോടുളള
ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല്  ടഹെല്തട  ആന്റെട  ടവറററിനററി  ബപയപ്പോളജറികല്സറിടന
അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരമുള്ള  സപ്പോപനമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള
തസരറിതടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

16. നറിലവറില് ഓമനമൃഗങ്ങളക്കുന്നാം കേറിളറികേളക്കുമുളള വപ്പോകറിന് പ്രസ്തുത സപ്പോപനതറില്
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനറില്ലെ എനന്നാം അവ  സസകേപ്പോരഭ്യസപ്പോപനങ്ങള  വഴറിയപ്പോണട  ആവശഭ്യകപ്പോര്കട
ലഭറിക്കുനടതനന്നാം സമറിതറി നറിരക്ഷീകറിക്കുന. കൂടെപ്പോടത ആന്റെറിബപയപ്പോടറിക്കുകേളുന്നാം വറിരമരുനകേളുന്നാം മറട
ഔഷധങ്ങളുന്നാം  ഈ  സപ്പോപനതറില്  നറിര്മറികടപടുനറില്ലെ. ഓമനമൃഗങ്ങളക്കുന്നാം
കേറിളറികേളക്കുമുള്ള  വപ്പോകറിനുകേള,  വറിരമരുനകേള  തുടെങ്ങറിയവ  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനതട  ലളറിതമപ്പോയറി
ടചേയപ്പോവന കേപ്പോരഭ്യമപ്പോടണനന്നാം ആയതട ഇവയുടടെ വറിലന ജക്ഷീവറിതമപ്പോര്ഗ്ഗമപ്പോയറി സസക്ഷീകേരറിചവര്കട
സഹെപ്പോയകേമപ്പോകുടമനന്നാം  സമറിതറി  കേരുതുന.  പരറിശക്ഷീലനന്നാം  ലഭറിച  ഫപ്പോര്മടകേമറിസറിടന്റെ
അഭപ്പോവമപ്പോണട  ഇതറിനുള്ള  തടെസടമനട  ചേര്ചകേളറിലൂടടെ  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
സപ്പോപനതറില്  നറിലവറിലള്ള  സപ്പോഫട  പപ്പോപറണറിടല  ഫപ്പോര്മടകേമറിസട  എന  തസ്തറികേ
മുന്പുണപ്പോയറിരുന  ടകേമറിസട  എന  തസ്തറികേ  അപ് പഗഡട  ടചേയ്തതപ്പോടണനന്നാം  റക്ഷീ-പപ്പോയറിന്നാംഗട
വലസന്സട  ഉളടപടടെയുള്ള  വലസന്സുകേള  ലഭറികണടമങ്കേറില്  ഫപ്പോര്മടകേമറിസറിനട
ടപ്രപ്പോ ഡകന് ഇന്ഡസ്ട്രേറിയറില് കുറഞ്ഞതട  18  മപ്പോസടത പരറിശക്ഷീലനന്നാം ലഭറിചറിരറികണടമനന്നാം
ഇപപപ്പോഴള്ള  ഫപ്പോര്മടകേമറിസറിനട  ടപ്രപ്പോഡകന്  എകടപക്ഷീരറിയന്സട  ഇല്ലെപ്പോതതപ്പോണട   യൂണറിറട
തുടെങ്ങപ്പോന് തടെസടമനന്നാം സമറിതറികട പബപ്പോധഭ്യടപട്ടു. വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദനതറിനട അടെറിസപ്പോനപരമപ്പോയറി
വമപകപ്പോബപയപ്പോളജറി  ബപ്പോകടഗഇൗണ്ടുള്ള  ജക്ഷീവനകപ്പോര്  മതറിയപ്പോകുടമനന്നാം  വപ്പോകറിന്
നറിര്മപ്പോണതറിനുപവണറി  ആരന്നാംഭറിച  സപ്പോപനമപ്പോയതറിനപ്പോല്   ടകേമറികല്സറിടന്റെ  പസപ്പോകട
കേപസപ്പോഡറിയന് എന നറിലയപ്പോണട ടകേമറിസട തസ്തറികേ സൃഷ്ടറിചറിരുനടതനന്നാം വലസന്സറിനട
അപപകറികണടമങ്കേറില് ഫപ്പോര്മടകേമറിസട പപപറപ്പോളറില് ഉളടപടയപ്പോള ആയറിരറികണടമനന്നാം
ഫപ്പോര്മസറ്റ്യൂടറികല്  യൂണറിറട  ആരന്നാംഭറിചപപപ്പോള  അടെറിയന്തര  സപ്പോഹെചേരഭ്യന്നാം  കേണകറിടലടുതട
ടകേമറിസട തസ്തറികേ അപ്പഗഡട ടചേയ്തതപ്പോടണനന്നാം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  സപ്പോപനടത
ടമചടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി നറിലവറിലള്ള ഫപ്പോര്മടകേമറിസറിടന ആലപ്പുഴയറിടല പകേരള പസറട
ഡ്രഗ്സട  &  ഫപ്പോര്മസറ്റ്യൂടറികല്സട  ലറിമറിറഡറില്  (ടകേ.എസട.ഡറി.പറി.)  അയചട
പരറിശക്ഷീലനന്നാം  നല്കുനതറിനട  സതസര  നടെപടെറി  സസക്ഷീകേരറിക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപന്നാം  തടന,
പ്രവൃതറിപരറിചേയമുള്ളയപ്പോളുടടെ  സഹെപ്പോയന്നാം  ലഭഭ്യമപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയനട
പരറിപശപ്പോധറികണടമനന്നാം സപ്പോപനതറില് വറിരമരുനളടപടടെയുള്ള വപ്പോകറിന് നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട  തുടെങ്ങുനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസക്ഷീകേരറികണടമനന്നാം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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17.  ഐ.എ.എചട.&വറി.ബറി.-യറില്  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുന  വലവ്പസപ്പോകട,  പഇൗളട്രറി
വപ്പോകറിനുകേള,  ടവറററിനററി ഡറിടസ്പെന്സററി/പഹെപ്പോസ്പെറിറല്,  പപപ്പോളറികറിനറികേട,  ഡറിസ്ട്രേറികട  ടവറററിനററി
ടസന്റെര്,  മളടറി  ടസ്പെഷഭ്യപ്പോലറിററി  ടവറററിനററി  പഹെപ്പോസ്പെറിറല്  തുടെങ്ങറിയ  ശന്നാംഖലകേള  വഴറി
കേര്ഷകേര്കട സഇൗജനഭ്യമപ്പോയറി വറിതരണന്നാം ടചേയ്യുനതപ്പോയുന്നാം  ADCP (Animal Disease Control
Project)യറില്  നറിനട  പകപ്പോഡക്ഷീകേരറിചട  ലഭറിക്കുന  വപ്പോകറിനുകേളുന്നാം  കേര്ഷകേര്കട  സഇൗജനഭ്യമപ്പോയറി
നല്കുനതപ്പോയുന്നാം  അടെറിയന്തര  സപ്പോഹെചേരഭ്യന്നാം  പനരറിടുനതറിനപ്പോയറി  വര്ഷന്നാം  പതപ്പോറുന്നാം  വപ്പോകറിനുകേള
സന്നാംഭരറിചട  വയ്ക്കുനതപ്പോയുന്നാം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   കൂടെപ്പോടത പകേരളതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന
സസകേപ്പോരഭ്യ  സപ്പോപനങ്ങളകട  സര്കപ്പോര്  നറിശ്ചയറിച  തുകേയട  വപ്പോകറിന്  വപ്പോങ്ങപ്പോവനതപ്പോടണനന്നാം
സമറിതറിയട പബപ്പോധഭ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി. 

18.  മൃഗസന്നാംരകണ  പമഖലയറില്  ആവശഭ്യമുള്ള  എല്ലെപ്പോ  വപ്പോകറിനുകേളുന്നാം
ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനടണങ്കേറിലന്നാം  നപ്പോയ,  പൂച  എനറിവയുടടെ  കേടെറിപയല്ക്കുപമ്പപ്പോള  നല്കുന
വപ്പോകറിനുകേള  ഐ.എ.എചട.&വറി.ബറി.-യറില്  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനറില്ലെപ്പോടയനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  പപവറിഷബപ്പോധയ്ക്കുള്ള  വപ്പോകറിന്  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  നബപ്പോര്ഡറിടന്റെ
കേൺസളടന്സറി  വറിഭപ്പോഗമപ്പോയ  നപ്പോബ് പകേപ്പോണ്സട  112.49  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  ഒരു  പപ്രപ്പോജകട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചറിരുനടവങ്കേറിലന്നാം  മൃഗസന്നാംരകണ  വകുപറിനുന്നാം  കക്ഷീരവറികേസന  വകുപറിനുന്നാം
കൂടെറി  2018-19-ല്  20  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  ടസകറല്  അപലപ്പോപകഷന്  മപ്പോത്രപമ
അനുവദറിചറിരുനള്ളൂ  എനതറിനപ്പോല്  പദതറി  അന്നാംഗക്ഷീകേപ്പോരതറിനപ്പോയറി  നബപ്പോര്ഡറിപലകട
അയക്കുവപ്പോന്  നറിര്വപ്പോഹെമറില്ലെപ്പോയറിരുന  എനന്നാം  നറിലവറിടല  സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില്  കേറിഫ് ബറി
പപപ്പോലള്ള  ഫണറിന്നാംഗട  ഏജന്സറികേള  മുഖപ്പോന്തരന്നാം  മപ്പോത്രപമ  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകേയുള്ളൂ എനന്നാം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത, പപപടറിശലഭ്യന്നാം വളടരയധറികേന്നാം
വര്ദറിചറിരറിക്കുന ഈ കേപ്പോലഘടതറില് ഇതറിനട വളടരയധറികേന്നാം പ്രസക്തറിയുടണനന്നാം സമറിതറി
കേരുതുന.  പപപടറി  വറിഷബപ്പോധയ്ക്കുള്ള  വപ്പോകറിന്  പകേപ്പോശങ്ങളറില്  വളര്തറിടയടുക്കുകേയപ്പോണട
ടചേയ്യുനടതനന്നാം, നറിലവറില് പപപടറി വറിഷബപ്പോധയ്ക്കുള്ള വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദറിപറിക്കുനറില്ലെപ്പോടയനന്നാം,
2017-ടല  ടഷഡറ്റ്യൂള  ഓഫട  പററടസട  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട  ആയതറിനുള്ള  ഡറി.പറി.ആര്.
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരുനടതനന്നാം  നറിലവറില് ആ തുകേയട  പപ്രപ്പോജകട  ടചേയപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
2017-ല്  ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  നപ്പോബ്പകേപ്പോണ്സറിപനപ്പോടെട  ഡറി.പറി.ആര്.  ററിവവസട
ടചേയ്തപ്പോല് എത്ര അധറികേടചേലവട വരുടമനട ആരപ്പോഞ്ഞറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം  ടതളറിടവടുപട പവളയറില്
ഉപദഭ്യപ്പോഗസര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.  പപപടറി വറിഷബപ്പോധയ്ക്കുള്ള വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദനതറിനട
വറിശദമപ്പോയ  പപ്രപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  നപ്പോബ്പകേപ്പോണ്സറിനട  തുകേ
അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം നറിലവറില് ഈ സപ്പോപനതറിടല വപ്പോകറിന് ഉലപ്പോദനതറിനപ്പോയറി
മപ്പോസര് പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുപവണറി ഒരു കേമറിററി രൂപക്ഷീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന. പ്രസ്തുത  കേമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭഭ്യമപ്പോകണടമനന്നാം,
പപ്പോന്  ഫണറില്  അനുവദറിക്കുനതറിടനകപ്പോള  കൂടുതല്  തുകേ  ഇതറിനട  ആവശഭ്യമപ്പോയറി

975/2022.
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വരുടമനതറിനപ്പോല്  പകേന്ദ്രസര്കപ്പോരറില്  നറിനട  സഹെപ്പോയന്നാം  ലഭഭ്യമപ്പോകപ്പോന്  ശമറികണടമനന്നാം
വപ്പോകറിന് നറിര്മപ്പോണ നടെപടെറികേള തസരറിതടപടുതണടമനന്നാം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

19.  കക്ഷീരപമഖല  കേടുത  നഷ്ടതറിലൂടടെയപ്പോണട  കേടെനപപപ്പോകുനടതനന്നാം  മൃഗങ്ങളുടടെ
സന്നാംരകണതറിനുന്നാം  അവയുടടെ  ആപരപ്പോഗഭ്യതറിനുന്നാം  പവണറി  നടല്ലെപ്പോരു  സപ്പോപനന്നാം
ആവശഭ്യമപ്പോടണനന്നാം  സമറിതറി  നറിരക്ഷീകറിക്കുന.   വപ്പോകറിനുന്നാം  അതഭ്യപ്പോവശഭ്യ  മരുനകേളുന്നാം
ഉലപ്പോദറിപറികപ്പോന്  കേഴറിയുന  സപ്പോപനമപ്പോകറി  പപ്പോപലപ്പോടെട  ഐ.എ.എചട.&വറി.ബറി.-ടയ
ഉയര്ത്തുനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  ഫണട  സര്കപ്പോരറില്  നറിനട  ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മപ്പോസര്
പപ്പോനുന്നാം   ഡക്ഷീടറയറില്ഡട  പപ്രപ്പോജകട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുന്നാം  (DPR)  തയപ്പോറപ്പോകണടമനന്നാം,
ഘടന്നാം  ഘടമപ്പോയറി  പദതറി  പൂര്തക്ഷീകേരറികണടമനന്നാം,  രണ്ടു  മൂനട  വര്ഷതറിനുള്ളറില്
ആദഭ്യഘടടമങ്കേറിലന്നാം  പൂര്തക്ഷീകേരറികണടമനന്നാം  നറിലവറില്  അനുവദറിച  ഫണട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  പ്രപ്പോഥമറികേ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെതണടമനന്നാം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.

20.  പപ്പോപലപ്പോടുളള  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല്  ടഹെല്തട  ആന്റെട  ടവറററിനററി
ബപയപ്പോളജറികല്സറിടല ലപ്പോപബപ്പോറടററിടയ ഗുഡട മപ്പോനുഫപ്പോക്ചേററിന്നാംഗട പ്രപ്പോകക്ഷീസസട  (ജറി.എന്നാം.പറി.)
നറിലവപ്പോരതറിപലകട  ഉയര്ത്തുനതറിനപ്പോയറി  100  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  എസറിപമറപ്പോണട
സമര്പറിചറിരറിക്കുനടതനന്നാം,  കേറിഫ് ബറിയറില്  നറിനന്നാം  ഫണട  ലഭഭ്യമപ്പോകപ്പോനുള്ള  ശമന്നാം
നടെതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുന്നാം  തുടെര്ശമങ്ങള  നടെതറിയറിടറില്ലെപ്പോടയനന്നാം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
കേണ്സളടന്സറി  പസവനന്നാം  ലഭറിക്കുനതറിനട  സപ്പോധഭ്യമപ്പോകേപ്പോതതുന്നാം,  ഫണറിടന്റെ  അപരഭ്യപ്പോപതയുന്നാം
മൂലമപ്പോണട  സപ്പോപനതറില്  നവക്ഷീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെതപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോടത
പപപ്പോകുനടതനട  സമറിതറി  നറിരക്ഷീകറിക്കുന.  പപ്പോപലപ്പോടുളള  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  ഓഫട  ആനറിമല്
ടഹെല്തട  ആന്റെട  ടവറററിനററി  ബപയപ്പോളജറികല്സറിടല  ലപ്പോപബപ്പോറടററിടയ  ഗുഡട
മപ്പോനുഫപ്പോക്ചേററിന്നാംഗട  പ്രപ്പോകക്ഷീസസട  (ജറി.എന്നാം.പറി.)  നറിലവപ്പോരതറിപലകട ഉയര്ത്തുനതറിനപ്പോയറി
അടുത  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷന്നാം  മുതല്  ഘടന്നാംഘടമപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  തുകേ
വകേയറിരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

21.  സപ്പോപനടത   അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരമുളള  ഗപവഷണ  പകേന്ദ്രമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റുന
പ്രവര്തനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സറിവറില്,  ഇലകറികല്,  ഇലപകപ്പോണറികട,  ബപയപ്പോടടെപകപ്പോളജറി
തുടെങ്ങറിയ  വറിവറിധ  സപ്പോപങ്കേതറികേ  ടടവദഗ്ദ്ധഭ്യ  പമഖലകേളുമപ്പോയറി  കൂടെറിപചര്നട  കേറിടെക്കുനതുന്നാം
സങ്കേക്ഷീര്ണ്ണ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉളടപടുനതുമപ്പോയ  GMP  പദതറിയുടടെ
കേണ്സളടന്സറി ഏല്പറിക്കുനതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ സര്കപ്പോര് ഏജന്സറികേളുമപ്പോയറി ചേര്ചകേളുന്നാം
അപനസഷണങ്ങളുന്നാം  നടെതറിടയങ്കേറിലന്നാം  അവരപ്പോരുന്നാം  കേണ്സളടന്സറി  ചുമതല  ഏടറടുകപ്പോന്
തയപ്പോറപ്പോയറില്ലെ  എനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോയറി  കേണ്സളടന്സറി
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ഏല്പറിക്കുനതറിനട   തപ്പോലരഭ്യപത്രന്നാം  (എകടപ്രഷന്  ഓഫട  ഇന്റെറസട)  കണറിക്കുപമ്പപ്പോള
സുതപ്പോരഭ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഗവണ്ടമന്റെട  സപ്പോപനങ്ങളകപ്പോണട  മുന്ഗണന
നല്കുനതട.  എനപ്പോല്  ഫണട  പരഭ്യപ്പോപമപ്പോപണപ്പോ  എനററിഞ്ഞതറിനുപശഷന്നാം  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഗവണ്ടമന്റെട  സപ്പോപനങ്ങള  ആയതട  ഏടറടുക്കുവപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോകുനതട.  പകേരള
ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടന  പദതറിയുടടെ  കേണ്സളടന്സറി  ചുമതല  ഏടറടുതട
പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനട  2008-2009  വര്ഷതറില് ഏല്പറിചറിരുന.  എനപ്പോല് തുടെര്നള്ള
3 വര്ഷങ്ങളറിടല ഇടെപവളകേളറില് രണട പുതറിയ എസറിപമറ്റുകേള വകുപട നല്കേറി.  എസറിപമറട
പുതുകറിയതറിനട  വഭ്യക്തമപ്പോയ  കേപ്പോരണന്നാം  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിനട
സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  അനുവദറിച  തുകേ  തറിരറിടകേ ഏടറടുപകണതപ്പോയറിവന.  2003-2004
വര്ഷതറില്  ഒരു  എകടപ്രഷന്  ഓഫട  ഇന്റെറസട  കണറിചടവങ്കേറിലന്നാം  പകേരളതറിടല  ഒരു
ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനവന്നാം  ഈ  പപ്രപ്പോജകറിനട  തപ്പോലരഭ്യന്നാം  പ്രകേടെറിപറിചറില്ലെ.  ഒരു  വപ്പോകറിന്
ഉലപ്പോദന പകേന്ദ്രന്നാം സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ പരറിചേയവന്നാം പ്രപ്പോഗല്ഭഭ്യവന്നാം ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങളകട ഉണപ്പോയറിരുനറില്ലെ എനതപ്പോണട കേപ്പോരണന്നാം.  അതറിനുപശഷന്നാം ബപ്പോന്നാംഗ്ലൂരറിടല
SRP ENVIRO  SYSTEM  എന സപ്പോപനതറിനട  കേണ്സളടന്സറി നല്കുകേയുണപ്പോയറി.
2006-ല്  ലക്ഷീഡര്ഷറിപട  പപ്രപ്പോസസറില്  ഉളടപട  ടടെന്ഡററില്  ഏറവന്നാം  കുറവട  തുകേ
പരഖടപടുതറിയതട  കേണ്സളടന്സറി  ഏജന്സറിയപ്പോയ  SRP  ENVIRO  SYSTEM
ആയറിരുന.  ഒപര സപ്പോപനടത തടന കേണ്സളടന്സറിയുന്നാം നറിര്മപ്പോണവന്നാം ഏല്പറിക്കുകേ
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേമല്ലെപ്പോതതറിനപ്പോല്  ടെറി  സപ്പോപനതറിനട  അനുമതറി  നല്കേറിയറിരുനറില്ലെ.
കേണ്സളടന്സറിക്കുന്നാം  നറിര്മപ്പോണതറിനുന്നാം  രണ്ടു  വഭ്യതഭ്യസ്ത  ഏജന്സറികേള  തറിരടഞ്ഞടുക
ടപടറിടറില്ലെപ്പോത  സപ്പോഹെചേരഭ്യന്നാം  തുടെര്ചയപ്പോയറി  ഉണപ്പോകുനതട  സപ്പോപനതറിടന്റെ  നവക്ഷീകേരണതറിനട
വറിഘപ്പോതമപ്പോകുന.  സന്നാംസപ്പോനടത  എല്ലെപ്പോ  സര്കപ്പോര്  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്തനങ്ങളുന്നാം
ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപട  ടചേയ്യുനതറിനപ്പോല്  കേണ്സളടന്സറി  ഏടറടുക്കുവപ്പോന്  ആദഭ്യമപ്പോയറി
സര്കപ്പോര്  ഏജന്സറികേടള  സപ്പോപനന്നാം  സമക്ഷീപറിടചങ്കേറിലന്നാം,  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപട
സപ്പോധപ്പോരണ  ടചേയ്യുന  പ്രവൃതറികേളറില്  നറിനന്നാം  വഭ്യതഭ്യസ്തമപ്പോണട  വപ്പോകറിന്  പപ്പോന്റെട
നറിര്മപ്പോണടമനന്നാം,  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടന  ഇതരന്നാം  പ്രവൃതറികേള  ഏല്പറിചപ്പോല്
എഞറിനക്ഷീയര്മപ്പോടര  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ബപ്പോന്നാംഗ്ലൂരറിടല  സപ്പോപനതറില്
പഠനതറിനയപകണറി   വരുടമനന്നാം  സപ്പോധപ്പോരണ  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  പമല്ക്കൂര  3-4  ഇഞട
കേനതറില് പകേപ്പോണ്കക്ഷീറട  ടചേയ്യുപമ്പപ്പോള പപ്പോന്റെറിടന്റെ പമല്ക്കൂര  മൂനട  ഇഞട കേനന്നാം വക്ഷീതമുള്ള
പകേപ്പോണ്കക്ഷീറട  ടലയററിടന്റെ  ഇടെയട  റബ്ബവറസട  ടചേയ്തതറിനുപശഷന്നാം  അടുത  ടലയര്
പകേപ്പോണ്കക്ഷീറട  എന കേണകറില്  12  ഇഞട  കേനതറിലപ്പോണട  പകേപ്പോണ്കക്ഷീറട  ടചേയ്യുനടതനന്നാം
അതറിനുമുകേളറില്  സപ്പോപറിക്കുന  ഉപകേരണങ്ങളുടടെ  വവപബ്രേഷന്  തപ്പോഴടത  നറിലയറിടല
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പപ്രപ്പോസസറിടന  ബപ്പോധറികപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനപ്പോണട  ഇതരതറില്  നറിര്മറിക്കുനടതനന്നാം
ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറിയട  പബപ്പോധഭ്യടപട്ടു.  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടല
എഞറിനക്ഷീയര്മപ്പോര്കട  ഈ  പമഖലയറില്  പ്രപ്പോഗതഭ്യന്നാം  കുറവപ്പോയറിരറിക്കുടമനന്നാം  ഇതരന്നാം
സപ്പോപനങ്ങളറില്  സുരകപ്പോ  സന്നാംവറിധപ്പോനന്നാം  ഒരു  പ്രധപ്പോന  ഘടെകേമപ്പോടണനന്നാം  സമറിതറി
നറിരക്ഷീകറിക്കുന.  കേണ്സളടന്സറിയുന്നാം  നറിര്മപ്പോണവന്നാം  ഒരു  ഏജന്സറിടയ  തടന
ഏല്പറിക്കുനതുടകേപ്പോണട  സപ്പോപനന്നാം  നല്കുന  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  നറിരസറിചടകേപ്പോണറിരറിക്കുന
സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില് അതറിടന്റെ  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേത പരറിപശപ്പോധറികണടമനന്നാം സന്നാംസപ്പോനതറിനട
ഭപ്പോവറിയറില്  വളടര  പനടമുണപ്പോകപ്പോവന  ഗപവഷണ  സപ്പോപനന്നാം  എന  നറിലയട ക്കുളള
പ്രപതഭ്യകേ  പരറിഗണന  നല്കേറി  ഈ  സപ്പോപനന്നാം  പ്രവര്തറിപറികപ്പോനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസക്ഷീകേരറികണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

22. ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപട എഞറിനക്ഷീയര്മപ്പോര് നല്കേറിയ നവക്ഷീകേരണതറിനുളള എസറിപമറട
പ്രകേപ്പോരന്നാം  4.69  പകേപ്പോടെറി  രൂപ ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപറിനട  മൂന തവണയപ്പോയറി നല്കുകേയുണപ്പോയറി.
എനപ്പോല് നവക്ഷീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള നക്ഷീടറിവചടകേപ്പോണ്ടുള്ള 2015-ടല സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശടത
തുടെര്നട,  ഇന്സറിനപററര്  സപ്പോപറിച  വകേയറില്  ടചേലവപ്പോയ  44  ലകന്നാം  രൂപ  ഒഴറിടകേയുള്ള
4.25 പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറില്  നറിനന്നാം  തറിരറിടകേ  വപ്പോങ്ങറി  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട
ഡയറകറുടടെ  eTSB  അകഇൗണറില്  നറിപകപറിചറിരുന.  13-ാംധനകേപ്പോരഭ്യ  കേമക്ഷീഷന്  നല്കേറിയ
ഫപ്പോര്മസറ്റ്യൂടറികല്  യൂണറിററിനുള്ള  തുകേ  ഉളടപടടെ  പ്രസ്തുത  അകഇൗണറില്  ഉണപ്പോയറിരുന
5,79,75,103  രൂപയറില്  നറിനന്നാം  22-3-2018-ടല  സ.ഉ.(പറി)നന്നാം.51/2018/  എഫട.ഡറി.  പ്രകേപ്പോരന്നാം
5,21,77,593 രൂപ സര്കപ്പോര് തറിരറിടകേടയടുതതറിനപ്പോല് ബപ്പോകറിയുള്ള 57,97,510 രൂപ ജറി.എന്നാം.പറി.
പപ്രപ്പോജകട  തുടെങ്ങുനതറിനട  അപരഭ്യപ്പോപമപ്പോണട  എനട  വകുപട  അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.   ഇപ്രകേപ്പോരന്നാം
സര്കപ്പോര്  തറിരറിടകേടയടുത  5,21,77,593  രൂപ  തറിരറിടകേ ലഭറിക്കുനതറിനു  പവണറി  സപ്പോപനന്നാം
ധനകേപ്പോരഭ്യ  വകുപറിനട  വറിശദക്ഷീകേരണന്നാം  ഉളടപടുതറി  അപപക  നല്പകേണതുടണനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   പ്രസ്തുത  തുകേ  ഐ.എ.എചട  &  വറി.  ബറി.-യറില്  GMP  ലപ്പോബട
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  തുടെക  മുതല്മുടെകപ്പോയറി  കേരുതറി  ബപ്പോകറി  തുകേയ്ക്കുള്ള  നടെപടെറികേള
പുപരപ്പോഗമറിക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട  സര്കപ്പോര്  തുകേ  തറിരറിടകേടയടുതതട.  വറിശദക്ഷീകേരണന്നാം  കൃതഭ്യമപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തുന സപ്പോപനങ്ങളകട തുകേ തറിരറിടകേ നല്കേപ്പോറുടണനട ധനകേപ്പോരഭ്യ വകുപട
ടതളറിടവടുപട പവളയറില് സമറിതറിടയ അററിയറിചറിട്ടുള്ള സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില്,  പ്രസ്തുത തുകേ
തറിരറിടകേ  ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മൃഗസന്നാംരകണ  വകുപട  വറിശദക്ഷീകേരണന്നാം  കൃതഭ്യമപ്പോയറി
പരഖടപടുതറി ധനകേപ്പോരഭ്യ  വകുപറിനട  അപപക നല്കേണടമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
അപതപ്പോടടെപ്പോപന്നാം  ഇടതപ്പോരു പ്രപതഭ്യകേ പകേസപ്പോയറി  പരറിഗണറിചട  ധനകേപ്പോരഭ്യ  വകുപട  പ്രസ്തുത
തുകേ തറിരറിടകേ നല്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി സസക്ഷീകേരറികണടമനന്നാം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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23.  നറിരന്തര  ഉപപയപ്പോഗന്നാംമൂലന്നാം  ഉപകേരണങ്ങളകട  ടചേററിയ  ഇടെപവളകേളറില്തടന
അറകുറപണറികേള ആവശഭ്യമപ്പോയറി വരുനതപ്പോയറി സമറിതറികട പബപ്പോധഭ്യടപട്ടു. ഉപകേരണങ്ങളുടടെ
ററിപയററിന്നാംഗട ചേപ്പോര്ജ്ജുകേള വളടര കൂടുതലപ്പോടണനന്നാം,  ഇതറിനപ്പോയറി ഡയറകര്, അഡക്ഷീഷണല്
ഡയറകര്,  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറകര്  എനറിവര്കട  അനുവദറികപ്പോവന  പരമപ്പോവധറി  തുകേ
യഥപ്പോകമന്നാം  15000,  12000,  8000  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോയതറിനപ്പോല്  സര്കപ്പോരറില്  നറിനളള
അനുമതറിയപ്പോയറി  വളടര  നപ്പോള  കേപ്പോതറിരറിപകണ്ടുന  അവസയപ്പോടണനന്നാം  ആയതട  പല
പ്രവര്തനങ്ങടളയുന്നാം  സപ്പോരമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുനടണനന്നാം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
സപ്പോപനതറില്  40,00,000  രൂപ  വടര  വറിലയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനട
പമലപദഭ്യപ്പോഗസര്കട  അധറികേപ്പോരന്നാം  നലറിയറിട്ടുടണനതട  പരറിഗണറിചട  ഉപകേരണങ്ങളുടടെ
ററിപയററിന്നാംഗട/റക്ഷീപപയ്ടസ്മെന്റെറിനതറില്    ഡയറകര്/അഡക്ഷീഷണല്  ഡയറകര്/പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറകര്
എനറിവര്കട  അനുവദറികപ്പോവന  തുകേ  നറിലവറിലളള  നറിരകറില്  നറിനന്നാം  ഉയര്തറി
നറിശ്ചയറിക്കുന  കേപ്പോരഭ്യന്നാം  ധനകേപ്പോരഭ്യ  വകുപട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പരറിഗണറികണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

24. സപ്പോപനതറിടന്റെ പ്രവര്തനന്നാം സുഗമമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിപലകപ്പോയറി  സപ്പോപങ്കേതറികേ
പരറി ജ്ഞപ്പോനന്നാം   ആവശഭ്യമുള്ള  ജക്ഷീവനകപ്പോര്  അതഭ്യന്തപ്പോപപകറിതമപ്പോടണനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ടെറി  സപ്പോപനതറില് കൂടുതലന്നാം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട ഉനത നറിലവപ്പോരമുള്ള
ഉപകേരണങ്ങളപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടതരടഞ്ഞടുക്കുന  വഭ്യക്തറി  ഇതുപപപ്പോലള്ള  സപ്പോപനങ്ങളറില്
പജപ്പോലറി  ടചേയ്തട  പരറിചേയമുള്ള  ആളപ്പോയറിരറികണന്നാം.   എങ്കേറില്  മപ്പോത്രപമ  സപ്പോപനതറിനു
പ്രപയപ്പോജനമുണപ്പോകൂ എനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പരറിചേയസമ്പനരപ്പോയ വറിദഗ്ദ്ധ രുളടപടുന
ടടെകേ ടനറികല്  അ വഡസസററി  കേമറിററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോണട
ആവശഭ്യമപ്പോയ ഉപകേരണങ്ങള വപ്പോങ്ങുനടതനന്നാം ടസ്പെസറിഫറിപകഷന് നറിശ്ചയറിക്കുനതട മറട
സന്നാംസപ്പോനങ്ങളറിലള്ള  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  തപ്പോരതമഭ്യപഠനന്നാം  നടെതറിയതറിനുപശഷവന്നാം
കേപ്പോര്ഷറികേ  സര്വകേലപ്പോശപ്പോലയറിടലയുന്നാം  ടവറററിനററി  സര്വകേലപ്പോശപ്പോലയറിടലയുന്നാം  വറിദഗ്ദ്ധരുടടെ
ഉപപദശടത അടെറിസപ്പോനടപടുതറിയുമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

25.  സപ്പോപനതറില്  എഞറിനക്ഷീയര്  തസ്തറികേ  വളടര  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  ഒഴറിഞ്ഞു
കേറിടെക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറികട  പബപ്പോധഭ്യമപ്പോയറിട്ടുണട.  ഇന്ഡസ്ട്രേറിയല്  ഉപകേരണങ്ങളറില്
പരറിചേയസമ്പനരപ്പോയ  എഞറിനക്ഷീയടറ  ആവശഭ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടടെകേ ടനറികല്
ജക്ഷീവനകപ്പോരുളടപടടെ  ഒഴറിവള്ള  തസ്തറികേകേളറില്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നറിയമനന്നാം
നടെത്തുനതറിനുന്നാം ആവശഭ്യമപ്പോയ പുതറിയ തസ്തറികേകേള സൃഷ്ടറിക്കുനതറിനുന്നാം പവണ നടെപടെറി
സസക്ഷീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. കൂടെപ്പോടത സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദഭ്യ മപ്പോറുന
സപ്പോഹെചേരഭ്യതറില്  നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറികേ  പകേപ്പോഴ്സുകേള  പൂര്തറിയപ്പോകറിയവടര  വപ്പോകറിന്
നറിര്മപ്പോണതറിനുപവണറി  നറിയമറിക്കുനതറിനുള്ള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  വകുപട  സമര്പറികണടമനന്നാം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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26.  പകേരളതറിടല  കക്ഷീരവറികേസന  പമഖലയട  മറികേവറ  സന്നാംഭപ്പോവനകേള  നല്കേപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന അന്തപ്പോരപ്പോഷ്ട്രനറിലവപ്പോരമുള്ള ഒരു ഗപവഷണപകേന്ദ്രമപ്പോകറി പപ്പോപലപ്പോടെട  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട
ഓഫട  ആനറിമല് ടഹെല്തട ആന്റട  ടവറററിനററി  ബപയപ്പോളജറികല്സറിടന  (ടഎ.എ.എചട.
ആന്റെട  വറി.ബറി.)  മപ്പോറ്റുനതറിലൂടടെ  പകേരളതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  വറിവറിധയറിനന്നാം  ടവറററിനററി
മരുനകേള,  വപ്പോകറിനുകേള മുതലപ്പോയവടയല്ലെപ്പോന്നാം കുറഞ്ഞ ടചേലവറില് ലഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുന്നാം അതു
വഴറി  സസകേപ്പോരഭ്യ  മരുനകേമ്പനറികേളുടടെ  ചൂഷണതറില്  നറിനന്നാം  ഒരു  വലറിയ  വറിഭപ്പോഗന്നാം
സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോടര  രകറിക്കുനതറിനുന്നാം  കേഴറിയുന്നാം.  അതറിലൂടടെ  മൃഗസന്നാംരകണ  വകുപറിടന്റെ
പ്രധപ്പോന  ലകഭ്യങ്ങളറിടലപ്പോനപ്പോയ  പുതറിയ  സപ്പോപങ്കേതറികേ  വറിദഭ്യകേടള  പരക്ഷീകണശപ്പോലയറില്
നറിനന്നാം  പ്രവര്തനപമഖലയറിപലയട  എതറിക്കുകേ,  ആധുനറികേ  ശപ്പോസ്ത്രക്ഷീയരക്ഷീതറികേള
അവലന്നാംബറിചള്ള  മൃഗസന്നാംരകണ  പ്രവര്തനങ്ങളകട  കേര്ഷകേടര  സജ്ജമപ്പോക്കുകേ
തുടെങ്ങറിയവ നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  സപ്പോധറിക്കുടമനന്നാം  സമറിതറി കേരുതുന.  ഇകപ്പോരഭ്യതറില്
ഒരു പ്രധപ്പോന ചുവടുവയപ്പോയറി ഈ ററിപപപ്പോര്ടട മപ്പോറുടമനന്നാം അതറിനപ്പോയറി ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട
വകുപ്പുകേള ഏപകേപ്പോപനപതപ്പോടടെ പ്രവര്തറിക്കുടമനന്നാം  സമറിതറി പ്രതഭ്യപ്പോശറിക്കുന.

ടകേ. ടകേ. വശലജ ടെക്ഷീചര്,

തറിരുവനന്തപുരന്നാം, അദഭ്യക,

2022 ജൂവല 20. എസറിപമറടസട കേമറിററി.


