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ചടട്ടം 300 അനുസരരിച്ചുള്ള പ്രസസ്താവന
മരി. ഡഡെപപ്യൂടരി സസ്പീക്കര: സട്ടംസസ്താനതത്ത് റരിപപസ്താരടത്ത് ഡചയരിട്ടുള്ള പകരിപനരി
സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം അതത്ത് നരിയനരിക്കുന്നതരിനത്ത് സസസ്പീകരരിചരിട്ടുള്ള നടപടരികള് സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം
ബഹുമസ്താനഡപട കൃഷരിയട്ടം മൃഗസട്ടംരകണവട്ടം അചടരിയട്ടം പസ്റ്റേഷനറരിയട്ടം വകുപ്പുമനരിക്കത്ത്
ചടട്ടം 300 പ്രകസ്താരമുള്ള പ്രസസ്താവന നടത്തുന്നതസ്താണത്ത്.
പകരിപനരി നരിയനണവട്ടം നരിവസ്താരണവട്ടം
കൃഷരിയട്ടം മൃഗസട്ടംരകണവട്ടം അചടരിയട്ടം പസ്റ്റേഷനറരിയട്ടം വകുപ്പുമനരി (ശസ്പീ. ഡക.
പരി. പമസ്താഹനന): സര, കുടനസ്താടത്ത് പ്രപദേശങ്ങളരില് തസ്താറസ്താവകള് ചഡതസ്താടുങ്ങുന്നു ഡവന്നത്ത്
ശദ്ധയരില്ഡപടപപസ്താള്തഡന്ന

ബഹുമസ്താനഡപട

മുഖഖ്യമനരി

ആപരസ്താഗഖ്യട്ടം,

മൃഗസട്ടംരകണട്ടം, ആഭഖ്യന്തരട്ടം, പഞസ്തായതത്ത്, വനട്ടം, റവനപ്യൂ തുടങ്ങരിയ ബനഡപട
വകുപ്പുമനരിമസ്താരുഡടയട്ടം ബനഡപട ഉപദേഖ്യസ്താഗസരടങ്ങുന്ന ഒരു പയസ്താഗട്ടം വരിളരിച്ചു
പചരക്കുകയട്ടം അന്നുതഡന്ന ഒസ്താപരസ്താ ജരില്ലയരിലട്ടം, ആലപ്പുഴ ജരില്ലയരില് ആഭഖ്യന്തരട്ടം,
ആപരസ്താഗഖ്യട്ടം, മൃഗസട്ടംരകണട്ടം എന്നസ്പീ വകുപ്പുമനരിമസ്താരുട്ടം പതനട്ടംതരിട ജരില്ലയരില്
റവനപ്യൂ

വകുപ്പുമനരിയട്ടം പകസ്താടയട്ടം ജരില്ലയരില് വനട്ടം വകുപ്പുമനരിയട്ടം ഉടന പയസ്താഗട്ടം

വരിളരിച്ചുപചരക്കുകയട്ടം തസ്താറസ്താവകള് ചതതരിഡനക്കുറരിച്ചുട്ടം മറത്ത് തുടരനടപടരികളരിപലയത്ത്
കടക്കുന്നതരിനുളള ബനഡപട നടപടരികള് ആരട്ടംഭരിക്കുകയട്ടം ഡചയ.

2
Uncorrected/Not for publication

പകരിപനരി

മസ്താരകമസ്തായ

ഒരു

വവറല്

പരസ്താഗമസ്തായസ്താണത്ത്

കസ്താണുന്നതത്ത് .

സസ്താധസ്താരണയസ്തായരി പകസ്താഴരി, വസ്താപങസ്താഴരി, കസ്താട, തസ്താറസ്താവത്ത്, വസ്താത, ഗരിനരിപക്കസ്താഴരി എന്നസ്പീ
പകരികഡളയസ്താണത്ത്

പരസ്താഗട്ടം

ബസ്താധരിക്കുന്നതത്ത്.

പദേശസ്താടനപകരികളസ്താണത്ത്

പരസ്താഗതരിഡന്റെ പ്രധസ്താന വസ്താഹകരസ്തായരി പ്രവരതരിക്കുന്നതത്ത്.

ഇഇ

മസ്താരകമസ്തായ ഇഇ പരസ്താഗട്ടം

വളഡരപവഗട്ടം പടരന്നുപരിടരിക്കുകയട്ടം പകരികള് കൂടപതസ്താഡട ചഡതസ്താടുങ്ങുകയട്ടം
ഡചയട്ടം. ഇഇ വവറസത്ത് മനുഷഖ്യരരിപലയത്ത് പകരുന്നതരിനുട്ടം സസ്താധഖ്യതയണത്ത്. ഇഇ പരസ്താഗട്ടം
ഒരു

രസ്താജഖ്യത്തുനരിപന്നസ്താ/പ്രപദേശത്തുനരിപന്നസ്താ

മറ്റു

രസ്താജഖ്യങ്ങളരിപലയത്ത്

പദേശസ്താടന പകരികള് മുഖഖ്യമസ്തായ പങത്ത് വഹരിക്കുന്നു.

പടരുന്നതരിനത്ത്

ഇതരട്ടം പകരികളരില്നരിന്നത്ത്

വവറസത്ത് നസ്താടന പകരികളരിപലയത്ത് പകരുകയട്ടം ഇതത്ത് പരസ്താഗമസ്തായരി മസ്താറുകയട്ടം ഡചയന്നു.
പരസ്താഗസ്താണുബസ്താധയള്ള പകരികളുഡട സ്രവങ്ങളരില് കൂടരി വവറസത്ത് പുറത്തുവരുന്നു.
ഇവ വസ്തായവരിലൂഡടയട്ടം മലരിനമസ്താക്കഡപട തസ്പീറ, ഡവള്ളട്ടം പകരികളുഡട ഇറചരി, മുട ഇവ
ഡകസ്താണ്ടുപപസ്താകുന്ന വസ്താഹനങ്ങള് എന്നരിവയരിലൂഡടയട്ടം പകരസ്താട്ടം.
സമ്പരക്കവട്ടം

വവറസ്സുകള്

ഉള്ഡക്കസ്താള്ളുന്ന

സൂക്ഷ്മ

ഇവയമസ്തായള്ള
കണരികകള്

ശസസരിക്കുന്നതരിലൂഡടയമസ്താണത്ത് പരസ്താഗസ്താണുക്കള് ശരസ്പീരതരില് പ്രപവശരിക്കുന്നതത്ത്.
പകരികഡള വളരത്തുന്ന കരഷകര, പകരികളുഡട ഇറചരി, മുട, പകരി വളട്ടം
തുടങ്ങരിയവ വകകസ്താരഖ്യട്ടം ഡചയന്ന ഫസ്താമുകളരിപലയട്ടം കചവട പകന്ദ്രങ്ങളരിപലയട്ടം
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ജസ്പീവനക്കസ്താര,

പകരിപനരി

നരിപയസ്താഗരിക്കഡപടവര,

ബസ്താധരിച

പകരികളുമസ്തായരി

പ്രപദേശങ്ങളരില്
ഇടഡപടുന്ന

പകരികഡള

ഡകസ്താല്ലുവസ്താന

ഡവററരിനറരി

ജസ്പീവനക്കസ്താര

തുടങ്ങരിയവരക്കസ്താണത്ത് പനരി പകരുവസ്താന സസ്താധഖ്യതയള്ളതത്ത്.
പകരികഡള ഡകസ്താല്ലുവസ്താനസ്തായരി നരിപയസ്താഗരിചരിട്ടുള്ള കള്ളരിട്ടംഗത്ത് ടസ്പീട്ടം അട്ടംഗങ്ങള്ക്കത്ത്
പരസ്താഗപ്രതരിപരസ്താധ ഗുളരികകള് വരിതരണട്ടം ഡചയന്നുണത്ത്.

കള്ളരിട്ടംഗത്ത് ടസ്പീട്ടം അട്ടംഗങ്ങഡള

സഹസ്തായരിക്കുവസ്താനസ്തായരി ടസ്പീട്ടം സഹകരരിപരിക്കുന്ന വഖ്യകരികഡളയട്ടം ടസ്പീട്ടം അട്ടംഗങ്ങളസ്തായരി
കണക്കസ്താക്കരി

ഗുളരികകള്

വരിതരണട്ടം

ഡചയട്ടം.

പ്രശ്നബസ്താധരിത

പ്രപദേശഡത

ആപരസ്താഗഖ്യവകുപരിഡന്റെ എല്ലസ്താ പബ്ളരികത്ത് ഡഹല്തത്ത് ഡസന്റെറുകളരിലട്ടം പകരിപനരി
പ്രതരിപരസ്താധ കണ്പടസ്താള് റൂമുകള് തുറന്നരിട്ടുണത്ത്.

പരസ്താഗ ചരികരിത്സയസ്തായരി ആലപ്പുഴ,

പകസ്താടയട്ടം, പതനട്ടംതരിട ജരില്ലസ്താ ജനറല് ആശുപതരികളരിലട്ടം പകസ്താടയട്ടം, ആലപ്പുഴ
ഡമഡെരിക്കല് പകസ്താപളജുകളരിലട്ടം ആവശഖ്യമസ്തായ സഇകരഖ്യങ്ങള് ഒരുക്കരിയരിട്ടുണത്ത്.
NCDC-യഡട (National Centre for Disease Control) ഡെല്ഹരിയരില്നരിന്നത്ത്
എതരിപചരന്ന വരിദേഗ്ദ്ധ സട്ടംഘട്ടം പരസ്താഗബസ്താധരിത പ്രപദേശങ്ങള് സന്ദരശരിക്കുന്നുണത്ത്.
ആപരസ്താഗഖ്യവകുപത്ത് ഇതുവഡര സട്ടംസസ്താനഡതസ്താടസ്താഡക 88,128 വസ്പീടുകള് സന്ദരശരിചത്ത്
3,31,143 പപഡര പരരിപശസ്താധനയത്ത് വരിപധയരസ്താക്കരി.
പരസ്താഗങ്ങള് കണരിടരില്ല.

ഇതരില് ആരക്കുട്ടം H5N1

സട്ടംസസ്താനതസ്താഡക 680 പപരക്കത്ത് ലഘുവസ്തായ പനരിയഡട
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ലകണങ്ങള് കണ്ടുഡവങരിലട്ടം ആരക്കുട്ടംതഡന്ന H5N1 (പകരിപനരി) പരസ്താഗലകണട്ടം
കസ്താണുകപയസ്താ, സട്ടംശയരിക്കുകപയസ്താ ഡചയന്നരില്ല. ചരികരിത്സയസ്താവശഖ്യമസ്തായ ഒസല്ടസ്താമരിവരിര
ഗുളരികകള് ലഭഖ്യസ്താക്കരിയരിട്ടുണത്ത്. (75 Mg-4160 എണട്ടം, 30 Mg-30820 എണട്ടം, 225
കുപരി സരിറപത്ത്) സട്ടംസസ്താനതത്ത് നടത്തുന്ന ഗൃഹസന്ദരശനട്ടം, പരരിപശസ്താധന, സസ്താമ്പരിള്
പശഖരണട്ടം

തുടങ്ങരിയവ

സട്ടംബനരിച

വരിശദേസ്താട്ടംശട്ടം

അനുബനട്ടം

I ആയരി

പചരതരിട്ടുണത്ത്.
കള്ളരിട്ടംഗത്ത്

ടസ്പീമരിഡന്റെ

പ്രവരതനട്ടം

സുഗമമസ്താക്കുവസ്താന

പപസ്താലസ്പീസരിഡന

കൂടരി

നരിപയസ്താഗരിചരിട്ടുണത്ത്. കതരിച്ചുകളയവസ്താന വരിട്ടുപപസ്തായപതസ്താ അല്ലസ്താഡത ഏഡതങരിലട്ടം
അപസ്താകതകള് സട്ടംഭവരിപചസ്താ എന്നത്ത് കഡണതരി പരരിഹരരിക്കുവസ്താന ഒരു ബസ്താക്കത്ത് അപത്ത്
ടസ്പീമരിഡന കൂടരി അയക്കുന്നുണത്ത്.
നടത്തുട്ടം.

ഡവള്ളതരിപലസ്താ,

ഇഇ ടസ്പീട്ടം കള്ളരിട്ടംഗത്ത് ടസ്പീമരിഡന്റെ പുറഡക സന്ദരശനട്ടം
എവരിഡടഡയങരിലപമസ്താ

ഒറഡപടത്ത്

ചത്തുകരിടക്കുന്ന

തസ്താറസ്താവകഡള തരിരഞ്ഞുപരിടരിചത്ത് കഡണതരി കതരിചത്ത് നശരിപരിക്കുന്നതരിനത്ത് ഒരു പ്രപതഖ്യക
ടസ്പീമരിഡന 'സരവ്വയലനസത്ത് ടസ്പീട്ടം' എന്ന പപരരില് നരിപയസ്താഗരിചരിട്ടുണത്ത്.
പരസ്താഗവഖ്യസ്താപനതരിഡന്റെ

തുടക്കതരില്

തസ്താറസ്താവകള്

കൂടപതസ്താഡട

മരണഡപടതരിഡന്റെ അടരിസസ്താനതരില് പസ്താപലസ്താടത്ത് ചസ്പീഫത്ത് ഡെരിസസ്പീസത്ത് ഇനഡവസ്റ്റേരിപഗഷന
ഓഫസ്പീസത്ത്, തരിരുവല്ല പകരിപരസ്താഗ നരിരണയ ലപബസ്താറടറരി എന്നരിവരിടങ്ങളരില് നടതരിയ

5
Uncorrected/Not for publication

പ്രസ്താഥമരിക പരരിപശസ്താധനകളരില് പരസ്താഗട്ടം പകരിപനരിയസ്താഡണന്ന സട്ടംശയതരിഡന്റെ
അടരിസസ്താനതരില് സരിരസ്പീകണതരിനസ്തായരി കരിനരിക്കല് സസ്താമ്പരിളുകള് പ്രപതഖ്യക ദൂതന
മുപഖന ബസ്താട്ടംഗ്ലൂരരിഡല സപതണ് റസ്പീജരിയണല് ഡെരിസസ്പീസത്ത് ഡെയഗണസ്റ്റേരികത്ത് ലസ്താബരിപലയട്ടം
പഭസ്താപസ്താലരിഡല നസ്താഷണല് ഇനസ്റ്റേരിറപ്യൂടത്ത് ഓഫത്ത് വഹ ഡസകപ്യൂരരിറരി അനരിമല് ഡെരിസസ്പീസത്ത്
ലസ്താബരിപലയട്ടം വരിമസ്താനമസ്താരഗട്ടം 22.11.2014-ല് അയചരിരുന്നു. തുടരന്നത്ത് എല്ലസ്താ ജരില്ലസ്താ
മൃഗസട്ടംരകണ ഓഫസ്പീസരമസ്താരക്കുട്ടം ജസ്താഗ്രതസ്താ നരിരപദ്ദേശവട്ടം പകസ്താടയട്ടം, ആലപ്പുഴ,
പതനട്ടംതരിട ജരില്ലകളരില് അതസ്പീവജസ്താഗ്രതസ്താ നരിരപദ്ദേശവട്ടം 21.11.2014-ല് തഡന്ന
നല്കരിയരിരുന്നു. ഇതരിനുപരരിയസ്തായരി ഭസ്താരത സരക്കസ്താരരിഡല ബനഡപട അധരികസ്താരരികഡള
വരിവരട്ടം ധരരിപരിക്കുകയട്ടം ഡചയ. അടരിയന്തര സസ്താഹചരഖ്യട്ടം വരിലയരിരുത്തുന്നതരിനസ്തായരി
സസ്താപങതരിക ഉപദേഖ്യസ്താഗസനസ്താരുഡട പയസ്താഗട്ടം 21-ാം തസ്പീയതരിയട്ടം 22-ാം തസ്പീയതരിയട്ടം
പചരന്നരിരുന്നു.

അടരിയന്തര

സസ്താഹചരഖ്യങ്ങളരില്

സസസ്പീകരരിപക്കണ

നടപടരികഡളക്കുറരിച്ചുള്ള ഭസ്താരത സരക്കസ്താരരിഡന്റെ വരിശദേമസ്തായ ആകന പസ്താന എല്ലസ്താ ജരില്ലസ്താ
മൃഗസട്ടംരകണ ഓഫസ്പീസരമസ്താരക്കുട്ടം നല്കരി.

അതസ്പീവ ജസ്താഗ്രതസ്താ നരിരപദ്ദേശമുള്ള

പകസ്താടയട്ടം, ആലപ്പുഴ, പതനട്ടംതരിട ജരില്ലകളരില് തസ്താലൂക്കത്ത് തലതരില് റസ്താപരിഡെത്ത്
ഡറപസസ്താണ്സത്ത്

ടസ്പീട്ടം

(ആര.ആര.ടരി.)

ഉണസ്താക്കുവസ്താനുട്ടം

പകരികഡള

കടത്തുന്നതത്ത്

തടയന്നതരിനുട്ടംപവണ നടപടരികള് സസസ്പീകരരിക്കസ്താന നരിരപദ്ദേശട്ടം നല്കരി. ജരില്ലകളരില്
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അണുനസ്താശരിനരികളുഡടയട്ടം

കുമസ്തായതരിഡന്റെയട്ടം

ലഭഖ്യത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതരിനുട്ടം

നടപടരികള് സസസ്പീകരരിച്ചു. സട്ടംസസ്താനതത്ത് ഇപപസ്താള് ലഭഖ്യമസ്തായരിരുന്ന പപഴ്സണല്
ഡപ്രസ്താടകന കരിറ്റുകള് (പരി.പരി.ഇ.) അതസ്പീവ ജസ്താഗ്രതസ്താ ജരില്ലകളസ്തായ പകസ്താടയട്ടം, ആലപ്പുഴ,
പതനട്ടംതരിട

എന്നരിവരിടങ്ങളരില്

എതരിച്ചു.

അടരിയന്തര

ആവശഖ്യതരിനസ്തായരി

ആവശഖ്യമസ്തായ പരി.പരി.ഇ. കരിറ്റുകള് 10,000 എണട്ടം പനരരിട്ടു വസ്താങ്ങുന്നതരിനുള്ള
നടപടരികള് സസസ്പീകരരിച്ചു.
27.11.2014

മുതല്

ഡെയറക്ടപററരിലട്ടം

10,000 എണട്ടം പകന്ദ്ര സരക്കസ്താരരില്നരിന്നുട്ടം ലഭഖ്യമസ്തായതത്ത്

വരിമസ്താന

ജരില്ലസ്താ

മസ്താരഗട്ടം

എതരിച്ചു.

ആസസ്താനങ്ങളരിലട്ടം

24

മൃഗസട്ടംരകണ
മണരിക്കൂറുട്ടം

വകുപത്ത്

പ്രവരതരിക്കുന്ന

കണ്പടസ്താള് റുട്ടം 22.11.2014-ല് ആരട്ടംഭരിച്ചു. പഭസ്താപസ്താല് നസ്താഷണല് ഇനസ്റ്റേരിറപ്യൂടത്ത് ഓഫത്ത്
വഹ ഡസകപ്യൂരരിറരി അനരിമല് ഡെരിസസ്പീസത്ത് ലസ്താബരില്നരിന്നുട്ടം പകരികളരിഡല പരസ്താഗട്ടം
അതസ്പീവ മസ്താരകമസ്തായ എചത്ത്5 ഏവരിയന ഇനഫ്ലുവനസയസ്താഡണന്നത്ത് സരിരസ്പീകരരിച
റരിപപസ്താരടത്ത് 24.11.2014-നത്ത് 3.00 മണരിക്കത്ത് ലഭരിച്ചു.
27.11.2014-ല്,

പരസ്താഗകസ്താരണട്ടം

മസ്താരകമസ്തായ

H5N1

ഇനതരില്ഡപട

വവറസസ്താഡണന്നത്ത് പഭസ്താപസ്താലരിഡല നസ്താഷണല് ഇനസ്റ്റേരിറപ്യൂടത്ത് ഓഫത്ത് വഹ ഡസകപ്യൂരരിറരി
അനരിമല് ഡെരിസസ്പീഡെത്ത് ലസ്താബരില്നരിന്നുട്ടം റരിപപസ്താരടത്ത് ലഭരിച്ചു.
28.11.2014-നത്ത്

രസ്താവരിഡല

9

മണരിക്കത്ത്

ബഹുമസ്താനഡപട

ഇതരിഡനത്തുടരന്നത്ത്
മുഖഖ്യമനരിയഡട
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അദ്ധഖ്യകതയരില് സരിതരിഗതരികള് അവപലസ്താകനട്ടം ഡചയ. അടരിയന്തര സസ്താഹചരഖ്യട്ടം
പനരരിടുന്നതരിനുട്ടം കരഷകരക്കത്ത് നഷ്ടപരരിഹസ്താരട്ടം നല്കുന്നതരിനുമസ്തായരി 2 പകസ്താടരി രൂപ
അനുവദേരിച്ചു. പരസ്താഗനരിയനണ നടപടരികളുഡട ഭസ്താഗമസ്തായരി പരസ്താഗബസ്താധ സരിരസ്പീകരരിച
ആലപ്പുഴ ജരില്ലയരിഡല പുറക്കസ്താടത്ത്, തലവടരി, ഡചന്നരിതല എന്നരിവരിടങ്ങളരിപലയട്ടം
പകസ്താടയട്ടം ജരില്ലയരിഡല അയ്മനട്ടം, കുമരകട്ടം, പതനട്ടംതരിട ജരില്ലയരിഡല ഡപരരിങ്ങര
എന്നരിവരിടങ്ങളരിഡല ഒരു കരിപലസ്താമസ്പീറര ചുറളവരിഡല എല്ലസ്താ പകരികപളയട്ടം ഡകസ്താന്നത്ത്
ശസ്താസസ്പീയമസ്തായരി സട്ടംസ്കരരിക്കുന്നതരിനത്ത് റസ്താപരിഡെത്ത് റപസസ്താണ്സത്ത് ടസ്പീട്ടം (ആര.ആര.ടരി.)
യദ്ധകസ്താലസ്താടരിസസ്താനതരില് 26.11.2014 മുതല് തഡന്ന നടപടരി സസസ്പീകരരിച്ചു. 10
കരിപലസ്താമസ്പീറര ചുറളവരിലള്ള സലതത്ത് അതസ്പീവ ജസ്താഗ്രത പുലരത്തുകയട്ടം നരിരസ്പീകണട്ടം
ശകമസ്താക്കുകയട്ടം ഡചയ.

ഇഇ സലഡത പകരി, മുട, മസ്താട്ടംസട്ടം, വളട്ടം എന്നരിവയഡട

കടത്തുട്ടം വഖ്യസ്താപസ്താരവട്ടം നരിപരസ്താധരിച്ചു.

പരസ്താഗവഖ്യസ്താപനട്ടം തടയന്നതരിഡന്റെ ഭസ്താഗമസ്തായരി

ഡകസ്താല്ലഡപടുന്ന പകരികളുഡട ഉടമസരക്കത്ത് നഷ്ടപരരിഹസ്താരമസ്തായരി സരക്കസ്താര പ്രഖഖ്യസ്താപരിച
2 മസ്താസതരില് അധരികട്ടം പ്രസ്തായമസ്തായ

പകരികള്ക്കത്ത് 200 രൂപയട്ടം 2 മസ്താസതരില്

തസ്താഡഴയള്ള പകരികള്ക്കത്ത് 100 രൂപയട്ടം 28.11.2014 മുതല് വരിതരണട്ടം ഡചയതുടങ്ങരി.
ഇതുവഡര ആഡക 84,29,200 രൂപ നഷ്ടപരരിഹസ്താരമസ്തായരി വരിതരണട്ടം ഡചയ. ജരില്ലസ്താ
കളക്ടരമസ്താരുഡട പനതൃതസതരില് വരിവരിധ വകുപ്പുകളസ്തായ മൃഗസട്ടംരകണട്ടം, റവനപ്യൂ,
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ആപരസ്താഗഖ്യട്ടം, തപദ്ദേശസസയട്ടംഭരണട്ടം, പമസ്താപടസ്താര വസ്താഹന വകുപത്ത്, പപസ്താലസ്പീസത്ത്, വനട്ടം
വകുപത്ത്

എന്നരിവയഡട

പ്രവരതനങ്ങള്

കൂടസ്തായ

മുപന്നറുന്നതത്ത്.

പ്രവരതരിക്കുന്നവരക്കുട്ടം

പ്രവരതനതരിലൂഡടയസ്താണത്ത്
ആര.ആര.ടരി.-കള്ക്കുട്ടം

ആവശഖ്യമസ്തായ

പരസ്താഗനരിയനണ

ഇതുമസ്തായരി

ബനഡപടത്ത്

മരുന്നുട്ടം

ആപരസ്താഗഖ്യ

പ്രതരിപരസ്താധ

പരരിപശസ്താധനയട്ടം ആപരസ്താഗഖ്യവകുപരിഡന്റെ പനതൃതസതരില് കസ്താരഖ്യകമമസ്തായരി നടന്നുവരുന്നു.
തസ്താറസ്താവകഡള

സട്ടംസ്കരരിക്കുന്നതരിനസ്താവശഖ്യമസ്തായ

സസ്താധനങ്ങള്

തപദ്ദേശസസയട്ടംഭരണ

സസ്താപനങ്ങളസ്താണത്ത് ലഭഖ്യമസ്താക്കുന്നതത്ത്. ആഡക മൂന്നത്ത് ജരില്ലകളരിലസ്തായരി ഇതുവഡര 2,06,175
പകരികഡള ഡകസ്താന്നത്ത് സട്ടംസ്കരരിച്ചു. കൂടസ്താഡത 6985 മുടകളുട്ടം, 3320 കരിപലസ്താഗ്രസ്താട്ടം തസ്പീറയട്ടം
നശരിപരിച്ചു.

പുതുതസ്തായരി

പകരികളരില്

പരസ്താഗലകണങ്ങള്

കസ്താണഡപടുന്ന

സലങ്ങളരില്നരിന്നുട്ടം സസ്താമ്പരിളുകള് പരരിപശസ്താധരിചത്ത് ബസ്താട്ടംഗ്ലൂരരിപലയട്ടം പഭസ്താപസ്താലരിപലയട്ടം
ലപബസ്താറടറരികളരിപലയത്ത് അയച്ചുവരുന്നു.
പരസ്താഗപ്രതരിപരസ്താധ പ്രവരതനങ്ങളുഡട ഭസ്താഗമസ്തായട്ടം സട്ടംസസ്താനതത്ത് ഇതരട്ടം
ദുരന്തട്ടം ഇനരിയട്ടം ഉണസ്താകസ്താഡത നരിയനരിക്കുന്നതരിനുള്ള നടപടരികളുഡടയട്ടം ഭസ്താഗമസ്തായരി
സരക്കസ്താര ചുവഡട സൂചരിപരിക്കുന്ന നടപടരികള് കൂടരി സസസ്പീകരരിചരിട്ടുണത്ത്.
പകരിപനരി

പ്രതരിപരസ്താധ

സസ്താപനങ്ങള്ക്കുണസ്താകുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്തായരി

ഡചലവത്ത്

വഹരിക്കുവസ്താന

തപദ്ദേശസസയട്ടംഭരണ
പഞസ്തായത്തുകളുഡടയട്ടം
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മുനരിസരിപസ്താലരിറരികളുഡടയട്ടം തനതത്ത് ഫണരില്നരിന്നുട്ടം ഒരു ലകട്ടം രൂപ ഡചലവഴരിക്കുവസ്താന
അനുമതരി നല്കരി. തനതത്ത് ഫണത്ത് ഇല്ലസ്താത തപദ്ദേശസസയട്ടംഭരണ സസ്താപനങ്ങള്ക്കത്ത് മറ്റു
ഫണ്ടുകളരില് നരിന്നുട്ടം തുക വകമസ്താറരി ഡചലവഴരിക്കുന്നതരിനുട്ടം അനുമതരി നല്കരിയരിട്ടുണത്ത് .
കള്ളരിട്ടംഗത്ത് നടപടരികള് ആരട്ടംഭരിക്കുന്നതരിനത്ത് മുമ്പത്ത് പരസ്താഗട്ടംമൂലട്ടം മരണഡപട
തസ്താറസ്താവകള്ക്കുട്ടം

കള്ളരിട്ടംഗത്ത്മൂലട്ടം

നശരിപരിക്കഡപടുന്ന

തസ്താറസ്താവകള്ക്കുട്ടം

സരക്കസ്താര

നരിശ്ചയരിച പതസ്താതരിലള്ള (രണത്ത് മസ്താസതരിലധരികട്ടം പ്രസ്തായമസ്തായ പകരികള്ക്കത്ത്

200

രൂപയട്ടം രണത്ത് മസ്താസതരില് തസ്താഡഴയള്ള പകരികള്ക്കത്ത് 100 രൂപയട്ടം) നഷ്ടപരരിഹസ്താരട്ടം
നല്കുവസ്താന തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
പരസ്താഗബസ്താധരിത പ്രപദേശങ്ങളരിഡല ഹസ്താചറരികളരിലള്ള മുടകളുട്ടം മുടക്കുഞ്ഞുങ്ങഡളയട്ടം
നശരിപരിക്കുവസ്താനുട്ടം അവയത്ത് 5 രൂപ നരിരക്കരില് നഷ്ടപരരിഹസ്താരട്ടം നല്കുവസ്താനുട്ടം
തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
പരസ്താഗബസ്താധരിത

പ്രപദേശഡത

ആപരസ്താഗഖ്യ

പ്രതരിപരസ്താധ

പ്രവരതനങ്ങളരില്

ഏരഡപടുന്ന ആശസ്താ വരപക്കഴ്സരിനത്ത് 500 രൂപ ഒറതവണ ഓണപററരിയട്ടം ആയരി
നല്കുന്നതരിനത്ത് തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
പരസ്താഗപ്രതരിപരസ്താധ

പ്രവരതനങ്ങളുമസ്തായരി

ബനഡപടത്ത്

റവനപ്യൂ

ഡചലവസ്തായരിട്ടുള്ള തുക അധരികമസ്തായരി അനുവദേരിച്ചു നല്കുന്നതരിനത്ത് തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.

വകുപരിനത്ത്
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പകരിപനരിഡയക്കുറരിചത്ത് ജനങ്ങഡള പബസ്താധവത്ക്കരരിക്കുന്നതരിനുട്ടം പരസ്താഗബസ്താധരിത
പ്രപദേശതത്ത് ശുചസ്പീകരണ പ്രവരതനട്ടം ആരട്ടംഭരിക്കുന്നതരിനുട്ടം അടരിയന്തര നടപടരികള്
സസസ്പീകരരിക്കുവസ്താന തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
പരസ്താഗട്ടം ഡവള്ളതരിലൂഡട പകരുന്നതത്ത് തടയന്നതരിഡന്റെ ഭസ്താഗമസ്തായരി ഡവള്ളട്ടം
പരസ്താഗസ്താണുവരിമുകമസ്താക്കുന്നതരിനത്ത്

വരിദേഗ്ദ്ധരുമസ്തായരി

പചരന്നത്ത്

ആകന

പസ്താന

തയസ്താറസ്താക്കുവസ്താന തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
തസ്താറസ്താവത്ത്

വളരതലരിഡന്റെ

ആധുനരിക

സപങതങ്ങള്

കരഷകരക്കത്ത്

പരരിചയഡപടുത്തുന്നതരിപലയസ്തായരി പകരളസ്താ ഡവററരിനറരി ആന്റെത്ത് ആനരിമല് സയനസത്ത്
യൂണരിപവഴ്സരിറരിയഡട ആഭരിമുഖഖ്യതരില് ആലപ്പുഴയരില് ഒരു നസ്താഷണല് ഇനസ്റ്റേരിറപ്യൂടത്ത്
ഓഫത്ത് ഡെക്കത്ത് റരിസരചത്ത് സസ്താപരിക്കുന്നതരിനത്ത് പകന്ദ്ര സഹസ്തായട്ടം പതടുവസ്താന തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
വവറസത്ത് മൂലമുള്ള പകരചവഖ്യസ്താധരികള് പരരിപശസ്താധരിചത്ത് സരിരസ്പീകരരിക്കുവസ്താന
ഇപപസ്താള് ആലപ്പുഴയരില് സസ്താപരിചരിരരിക്കുന്ന ആപരസ്താഗഖ്യ വകുപരിഡന്റെ കസ്പീഴരിലള്ള
വവപറസ്താളജരി ഇനസ്റ്റേരിറപ്യൂടത്ത് ശകരിഡപടുത്തുന്നതരിനത്ത് തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
മൃഗസട്ടംരകണ വകുപരിഡന്റെ പസ്താപലസ്താടത്ത് പ്രവരതരിക്കുന്ന ചസ്പീഫത്ത് ഡെരിസസ്പീസത്ത്
ഇനഡവസ്റ്റേരിപഗഷന ഓഫസ്പീസത്ത്

BSL3+ നരിലവസ്താരതരിപലക്കുയരതരി ജന്തുപരസ്താഗ

നരിരണയ ലപബസ്താറടറരി സസ്താപരിക്കുന്നതരിനത്ത് പകന്ദ്രസഹസ്തായട്ടം പതടുവസ്താന തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
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സരക്കസ്താര

പമഖലയരിഡല

തസ്താറസ്താവത്ത്

ഫസ്താമുകള്ക്കത്ത്

നരിശ്ചരിത

ഗുണപമന

മസ്താരഗപരഖകള് നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുട്ടം സസകസ്താരഖ്യ പമഖലയരില് ആരട്ടംഭരിക്കുന്ന തസ്താറസ്താവത്ത്
ഫസ്താമുകള്ക്കത്ത്

ഗുണപമന

മസ്താരഗ

പരഖകളുഡട

അടരിസസ്താനതരില്

വലസനസത്ത്

ഏരഡപടുത്തുവസ്താനുട്ടം തസ്പീരുമസ്താനരിച്ചു.
പഡെസ്താ. ടരി.എട്ടം. പതസ്താമസത്ത് ഡഎസകത്ത്: സര, രണത്ത് ആപകപങ്ങളുണത്ത്.
ഉഇരജ്ജ വകുപ്പുമനരി (ശസ്പീ. ആരഖ്യസ്താടന മുഹമദേത്ത്): സര, പപസ്തായരിന്റെത്ത് ഓഫത്ത്
ഓരഡെര …... Rule 300:- A statement may be made by a Minister on a matter
of public importance with the consent of the Speaker, but no questions shall
be asked at the time the statement is made.
മരി. ഡഡെപപ്യൂടരി സസ്പീക്കര: ഡയസത്ത്.....

