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ഇകപ്പെസാള  നടത്തുന്നുണണ.  ഇതണ   പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കുന  മുറയണ  സമിവമില്  സരജപന്റെ

തസ്തമികയമില്  നമിയമനകം  നടത്തുനതസാണണ.  അതുകപസാപല  നമിലവമിലളള  ജൂനമിയര

കണ്സളട്ടന്റെണ, പസ്പീഡമിയസാട്രമികണ തസ്തമികകളമികലയണ സ്ഥലകംമസാറത്തെമിലൂപട ഒരു കഡസാക്ടപറ

നമിശ്ചയമിച്ചമിട്ടുണണ.  അസമിസ്റ്റേന്റെണ   സരജപന്റെ  ഒഴമിവുളള  തസ്തമികകളമികലയണ   ഇകപ്പെസാള

പഠനസാവധമി  കഴമിഞ്ഞുവരുന  കഡസാക്ടരമസാരമില്നമിന്നുകം  നമിയമനകം   നടത്തെസാനുളള

തസ്പീരുമസാനകം  ഗവണ്പമന്റെണ  എടുത്തെമിട്ടുണണ.  ആ   തസ്പീരുമസാനമനുസരമിച്ചണ  നമിയമനകം

നടത്തുനതസാണണ.  തസ്തമിക  ക്രമികയഷപന്റെ  കസാരഖ്യകം   ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

പരമിഗണനയമിലസാണണ. ഉറപ്പെസായകം   തസ്തമിക സൃഷമിക്കുനതമിനുളള നടപടമി ഗവണ്പമന്റെണ

സസസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ. 

അസകംസ്കൃത കന്നുകസാലമി മസാകംസ വമില്പ്പെന

ശസ്പീ  .    റമി  .    എ  .    അഹമ്മദണ  കബസ്പീര:  സര,   മലയസാളമികളമില്  സസഖ്യഭക്ഷണവുകം

മസാകംസഭക്ഷണവുകം  കഴമിക്കുനവര  ധസാരസാളമുണണ.  മറണ  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുക്കള  എനതുകപസാപല

മസാകംസഭക്ഷണവുകം  മറണ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്  നമിനസാണണ  പ്രധസാനമസായകം  ഇവമിപട

വന്നുപകസാണമിരമിക്കുനതണ.  കനരപത്തെ വരത്തെമസാന പത്രങ്ങളമിലകം അതുകപസാപലത്തെപന

ദൃശഖ്യ/ശസാവഖ്യ മസാധഖ്യമങ്ങളമിലകം സുനസാമമി ഇറച്ചമി എന കപരമില് വളപര ഭസ്പീതമിയണസാക്കുന

വസാരത്തെകള  വനമിരുന്നു.   ചത്തെ  മൃഗങ്ങളുപട  മസാകംസവുകം  അതുകപസാപല  ചസ്പീഞ
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മസാകംസവുപമലസാകം  നമ്മുപട  മസാരക്കറമില്  എത്തുന്നുണണ  എന്നുപറഞമിരുന്നു.   മലയസാള

മകനസാരമ  ദമിസപത്രത്തെമിലപട   ഇതണ  കപ്രസാസസണ  പചയ്യുന  സ്ഥലപത്തെ  ഭസ്പീകരമസായ

സ്ഥമിതമിഗതമിപയക്കുറമിച്ചുള്ള വസാരത്തെകള പുറത്തെണ വനമിട്ടുണണ.   ഇത്തെരകം സസാഹചരഖ്യകം

കണക്കമിപലടുത്തെണ  ജസ്പീവമിതബശലസ്പീ  കരസാഗങ്ങളപകസാണണ  പപസാറുതമിമുട്ടുന  നമ്മുപട

സകംസ്ഥസാനത്തെണ  ഇനമിപയസാരപകടകം  വരസാത്തെവമിധകം  അടമിയനര  നടപടമികള

സസസ്പീകരമിക്കണപമനണ ഞസാന അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ. 

അസകംസ്കൃത കന്നുകസാലമി മസാകംസ വമില്പ്പെന

ആകരസാഗഖ്യവുകം  സസാമൂഹഖ്യനസ്പീതമിയകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീമതമി  പക  .    പക  .    ബശലജ

ടസ്പീച്ചര):  സര,  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷസാ  ഗുണനമിലവസാര  നമിയമകം  2006

അനുസരമിച്ചണ  മൃഗങ്ങപള കശസാപ്പെണ  പചയ്യുനതമിനുകം  മസാകംസകം  വമില്ക്കുനതമിനുകം  കരശന

നമിയമ  വഖ്യവസ്ഥയണണ.   ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷസാ  നമിയമത്തെമില്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എനണ

നമിരവ്വേചമിച്ചമിരുനമില.   എനസാല്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'പയനസാണണ  ഇങ്ങപന  വരുന

മസാകംസത്തെമിനണ  സസാധസാരണയസായമി  പറഞ്ഞുകസാണുനതണ.  കയറമതമിക്കസായമി

നക്ഷത്രനമിലവസാരമുള്ള  കഹസാട്ടലകളമികലക്കുള്ള  ഇറച്ചമികക്കസാഴമിയകം  മസാകംസവുകം

ഉപകയസാഗമിക്കുകമസാള അവയമില് നമിശ്ചമിത നമിലവസാരമുള്ള മസാകംസകം എടുത്തെതമിനുകശഷകം

മമിച്ചകംവരുന  ഭക്ഷഖ്യകയസാഗഖ്യമസായ  മസാകംസവുകം  മറകം  മറണ  ആവശഖ്യങ്ങളക്കസായമി
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പകസാണ്ടുകപസാകസാറുണണ.   ഇതമിപന  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എന  കപരമിലസാണണ

വമികശഷമിപ്പെമിക്കുനതണ.   എനസാല്   മറണ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിനണ  കശസാപ്പെണ

പചയതമിനുകശഷമുള്ള  മൃഗസാവശമിഷങ്ങളുകം  കരസാഗകം  ബസാധമികച്ചസാ  അലസാപതകയസാ  ആയ

ചത്തെ  മൃഗങ്ങളുപട  ഇറച്ചമിയകം  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എനകപരമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ

എത്തെമിക്കുന്നുപണന  ചമില  മസാധഖ്യമങ്ങളമിലൂപടയള്ള  വസാരത്തെകള  സരക്കസാരമിപന്റെ

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.    ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുകപസാപല  തമമിഴസാട്ടമില്

നമിനണ  തസ്പീപര  വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  സസാഹചരഖ്യത്തെമില് അറവണ  നടത്തെമി  ഇത്തെരകം  മസാകംസ

ഭസാഗങ്ങള  ഇവമിപട  പകസാണ്ടുവരസാന  ശമമിക്കുനതസായള്ള  വസാരത്തെകള

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.   സകംസ്ഥസാനത്തെണ  മസാകംസകം  ഉപകയസാഗമിക്കുന  കഹസാട്ടലകളക്കുകം

പറകസ്റ്റേസാറന്റുകളക്കുകം  കബക്കറമികളക്കുകം  മസാനദണ്ഡങ്ങള  ഏരപപ്പെടുത്തെമിയമിട്ടുണണ.

ഇതനുസരമിച്ചണ ഉടമകള ഭക്ഷണകം തയസാറസാക്കുനതമിനസാവശഖ്യമസായ മതഖ്യവുകം മസാകംസവുകം

വസാങ്ങുകമസാള  ആരമില്  നമിനസാകണസാ  വസാങ്ങുനതണ  അവരുപട  ബമില്ലുകം  ബന്ധപപ്പെട്ട

കസാരഖ്യങ്ങളുകം  രജമിസ്റ്റേറമില്  എഴുതമി  സൂക്ഷമിക്കസാന  കരശനമസായ  നമിരകദ്ദശകം

നല്കമിയമിട്ടുണണ. ഇതണ കരശനമസായമി പസാലമിക്കുന്നുപണനണ ഉറപ്പുവരുത്തെസാന ബന്ധപപ്പെട്ട

ഫു ഡണ  കസഫമി  ഓഫസ്പീസരമസാര  കരശന  പരമികശസാധന  നടത്തെമിവരുന്നുണണ.

ഇതുവപരയള്ള  പരമികശസാധനകളമില്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  ഉപകയസാഗമിച്ചതസായമി
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കപണത്തെമിയമിട്ടമില.   എനസാല്  കനരപത്തെ  ചമില  കകസുകള  രജമിസ്റ്റേര  പചയമിരുന്നു.

അതമിപന്റെ  കപ്രസാസമികന്യൂഷന  നടപടമികള  ഇകപ്പെസാള  നടക്കുകയസാണണ.   അനഖ്യ

സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിനണ  വരുന  മസാകംസത്തെമിപന്റെ  ഗുണനമിലവസാരകം

പരമികശസാധമിക്കുനതമിനണ കരശനമസായ പരമികശസാധന നടത്തുകം.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീകം

കകസാടതമി  മുമസാപക  നടന്നുവരുന  ഒരു  പപസാതുതസാല്പ്പെരഖ്യ  ഹരജമിയമില്  മൃഗങ്ങപള

കശസാപ്പെണ  പചയ്യുനതുകം  വമില്പ്പെന  നടത്തുനതുകം  വൃത്തെമിയകം  പവടമിപ്പുമുള്ള

കകന്ദ്രത്തെമിലസായമിരമിക്കണപമനണ   നമിരകദ്ദശമിച്ചമിട്ടുണണ.  ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷസാ നമിയമത്തെമിപന്റെ

വകുപ്പുകള  പ്രകസാരകം  കടുത്തെ  കുറമസാണമിതണ.   ഏതസായസാലകം  ഫു ഡണ  കസഫമി  വമിഭസാഗകം

കരശനമസായ  പരമികശസാധന  നടത്തെസാന  തസ്പീരുമസാനമിച്ചമിട്ടുണണ.   അതമിനസാവശഖ്യമസായ

നമിരകദ്ദശവുകം  നല്കമിയമിട്ടുണണ.  ഇത്തെരത്തെമില്  വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  മസാകംസകം

കപണത്തെമിയസാല് അതണ നമികരസാധമിക്കസാന ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷസാ കമ്മസ്പീഷണരക്കണ നമിരകദ്ദശവുകം

നല്കമിയമിട്ടുണണ.  

ഫു ഡണ  കസഫമി  വമിഭസാഗത്തെമില്  ജസ്പീവനക്കസാരുപട  എണകം  കുറവസായമിരുന്നു.

അതുപകസാണണ പരമികശസാധനയണ  പചറമിയ ബുദ്ധമിമുട്ടുകള അനുഭവമിച്ചമിരുന്നു.   ഇകപ്പെസാള

120  കവക്കനസമികള   അടമിയനരമസായമി  ഫമില്  പചയ്യുനതമിനണ  പമി.എസണ.സമി.

ലമിസ്റ്റേമില്നമിനണ നമിയമനകം ആരകംഭമിച്ചമിട്ടുണണ.  നവകംബര മസാസകത്തെസാടുകൂടമി 120 കപര കൂടമി
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ഈ  സ്റ്റേസാഫമികലക്കണ  വരുകം.   അകപ്പെസാള  പചക്കണകപസാസ്റ്റേമില്  കടുത്തെ  പരമികശസാധന

നടത്തുനതമിനുള്ള  സകംവമിധസാനകംകൂടമി  ഏരപ്പെസാടസാക്കമിപക്കസാണണ  ഇത്തെരത്തെമില്

വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  മസാകംസകം  കകരളത്തെമികലക്കണ  വരുനതണ  കരശനമസായമി  തടയസാന

തസ്പീരുമസാനമിച്ചമിട്ടുണണ. 

വടകര ജമിലസാ ആശുപത്രമിക്കണ പകട്ടമിടകം

ശസ്പീ  .    സമി  .    പക  .    നസാണു:  സര,  വടകര  തസാലൂക്കണ  ആശുപത്രമിപയ  ജമിലസാ

ആശുപത്രമിയസായമി  പ്രഖഖ്യസാപമിച്ചതണ  ശസ്പീമതമി  ശസ്പീമതമി  ടസ്പീച്ചര  ആകരസാഗഖ്യ

വകുപ്പുമനമിയസായമിരുനകപ്പെസാഴസാണണ.  അനണ ശസ്പീമതമി ടസ്പീച്ചര അഞണ കകസാടമി രൂപ പുതമിയ

പകട്ടമിടത്തെമിനണ പ്രഖഖ്യസാപമിക്കുകയണസായമി.  ഇകപ്പെസാള അതമിപന്റെ പ്രവൃത്തെമി ആരകംഭമിച്ചമിട്ടണ

ഏതസാണണ  അഞണ  വരഷകത്തെസാളമസായമി.   ഇതുവപര  പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെ  പണമി

പൂരത്തെമിയസായമിട്ടമില.  പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെ  സക്ച്ചര  മസാത്രമസാണണ  പൂരത്തെമിയസാക്കസാന

സസാധമിച്ചപതനസാണണ  അകനസഷണത്തെമില്  എനമിക്കണ  മനസമിലസാക്കസാന  സസാധമിച്ചതണ.

കഫസാറമികംഗണ,  ഇലകമിക്കല്,  പകംബമികംഗണ,  അലമമിനമിയകം ഫസാബമികക്കഷന,  പപയമിന്റെമികംഗണ,

കപസാരച്ചണ, പഡ്രെയമികനജണ എനസ്പീ പ്രവൃത്തെമികള നടനമിട്ടമില.  ഇതമിനുപുറപമ  മുന എകം.പമി.

ശസ്പീ.  പമി.  രസാജസ്പീവമിപന്റെ ഫണമില്നമിന്നുകം നസാലത്തെമിയഞണ ലക്ഷകം രൂപ കമസാരച്ചറമിയപട

നമിരമ്മസാണത്തെമിനണ  അനുവദമിച്ചമിരുന്നു.   എനസാല്  അതമിപന്റെ  പ്രവൃത്തെമിയകം  ഇതുവപര
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