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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

1.     കകേന്ദ്ര തതതൊഴണില നണിയമങ്ങള് പതൊബലല്യതണിലതൊക്കുന്നതണിതനതണിതര
നടപടണി സസസ്വീകേരണികക്കണ്ടതണിതന്റെ ആവശല്യകേത

ശ്രസ്വീ  .   റണി  .   പണി  .   രതൊമകൃഷ്ണന: സര, കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെന്റ് തുടരുന്ന ജനവണിരുദ്ധ

നടയങ്ങളുതട തുടരച്ചയതൊയണിടതൊണന്റ് തതതൊഴണില കമഖലയണില  29  നണിയമങ്ങള് റദന്റ്

തചെയ്തതന്റ്. 2019, 2020 എന്നസ്വീ രണ്ടന്റ് വരഷങ്ങളണിലതൊയണി 4 കലബര കകേതൊഡുകേള്

നണിയമമതൊയണി.  നതൊലന്റ്  കലബര  കകേതൊഡുകേള്  ഇകപതൊള്

പതൊവരതണികേമതൊക്കുന്നതണിനുകവണ്ടണിയുള്ള ശ്രമതണിലതൊണന്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെന്റ്.

മണി  .   തഡെപപ്യൂടണി സസ്വീക്കര: പസ്വീസന്റ്  അഅഗങ്ങള് കടഅ കടണി നണിലക്കരുതന്റ്… .

ശ്രസ്വീ  .    റണി  .    പണി  .    രതൊമകൃഷ്ണന:  സര,  കകേതൊരപകററ്റുകേളുതട  തതൊലപരല്യതത

മുനനണിരതണിയതൊണന്റ്  നണിയമങ്ങളണില  ഇതരതണിലുള്ള  മതൊറങ്ങള്  വരുത്തുവതൊന

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെന്റ്  ശ്രമണിക്കുന്നുതവന്നുള്ളതന്റ്  നതൊഅ  പകതല്യകേമതൊയണി

ശ്രദ്ധണികക്കണ്ടതുണ്ടന്റ്. ഇഇൗ നതൊലന്റ് കകേതൊഡുകേള്ക്കുഅ ചെടങ്ങള് രൂപസ്വീകേരണിക്കതൊനുള്ള

നടപടണികേള്  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെന്റ്  ഇകപതൊള്  സസസ്വീകേരണിച്ചന്റ്  തുടങ്ങണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.

തതതൊഴണില  കേണ്കേറന്റെന്റ്  ലണിസണിലതപടുന്നു.  കകേന്ദ്രതണിനുഅ  സഅസതൊനതണിനുഅ

നണിയമമുണ്ടതൊക്കതൊഅ.  കകേതൊഡെണിതല വല്യവസകേള് പലതുഅ  ഇന്നന്റ്  സതൊരവ്വകദേശസ്വീയ

തലതണില  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  അഅഗസ്വീകേതൊരഅ  ലഭണിക്കുന്ന  I.L.O
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(International  Labour  Organization)-തന്റെ  മതൊനദേണ്ഡങ്ങള്ക്കന്റ്

വണിരുദ്ധമതൊയണിടതൊണന്റ്  തയതൊറതൊക്കണിയണിട്ടുള്ളതതന്നന്റ്  കേതൊണതൊന  സതൊധണിക്കുഅ.

പതൊരലതമന്റെണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയ  കലബര  സതൊന്റെണിഅഗന്റ്  കേമണിറണി  സരക്കതൊറണിതന്റെ

അഭണിപതൊയങ്ങള്  കചെതൊദേണിച്ചണിരുന്നു.  കനരതതതതന്ന  29  നണിയമങ്ങള്  റദന്റ്

തചെയ്തതണിതനതണിതര  ഇഇൗ  കലബര  കകേതൊഡെണിതനതണിരതൊയണി  കകേരളതണിതല

ഇടതുപക്ഷ ജനതൊധണിപതല്യ മുന്നണണി ഗവണ്തമന്റെണിതന്റെ സമസ്വീപനഅ കകേന്ദ്രതണില

വല്യക്തമതൊക്കണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഗവണ്തമന്റെന്റ്  ഇഇൗ  നണിയമങ്ങള്തക്കതണിരതൊയണിട്ടുള്ള

നണിലപതൊടതൊണന്റ്  തുടരച്ചയതൊയണി  സസസ്വീകേരണിച്ചുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന്നതതന്നുള്ളതന്റ്  നമുക്കന്റ്

കേതൊണതൊഅ.  ഇതന്റ്  റദന്റ്  തചെയ്യുന്നതണിനുള്ള  നണിലപതൊടുകേള്

സസസ്വീകേരണിക്കണതമന്നുള്ളതതൊണന്റ് ഇടതുപക്ഷ ജനതൊധണിപതല്യ മുന്നണണി ഗവണ്തമന്റെന്റ്

കകേന്ദ്രതണിനുമുമണില  ഉന്നയണിച്ചണിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇഇൗ  നണിയമങ്ങള്  പതൊസതൊകുന്ന

സമയതന്റ്  Trade  Union  സഅഘടനകേള്  രൂപസ്വീകേരണിച്ചന്റ്  പവരതണിക്കതൊന

കേഴണിയതൊത  സതൊഹചെരല്യങ്ങളണികലക്കതൊണന്റ്  വരുന്നതന്റ്.  കടതൊയണി

വണിലകപശുന്നതണിനുള്ള സസതൊതനല്യഅ നണികഷധണിക്കതപടുന്ന അവസയതൊണുള്ളതന്റ്.

ഇനല്യയണിതല  അസഅഘടണിത  കമഖലയണിതല  കകേതൊടണിക്കണക്കതൊയ

തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  സതൊമൂഹല്യ  സുരക്ഷ  ഇകപതൊഴഅ  ലഭല്യമല.  ഇതണിനുള്ള
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അവകേതൊശങ്ങതളലതൊഅ  നണികഷധണിക്കുന്ന  നണിലയണികലക്കതൊണന്റ്

കേതൊരല്യങ്ങതളതണികച്ചരുന്നതന്റ്. ഇകപതൊള് നൂറന്റ് ജസ്വീവനക്കതൊര വതര കജതൊലണിതചെയ്യുന്ന

സതൊപനഅ  അടച്ചുപൂടണതമന്നുതണ്ടങണികലതൊ  കല-ഓഫന്റ്  തചെയ്യുകേകയതൊ

തതതൊഴണിലതൊളണികേതള ഒഴണിവതൊക്കുകേകയതൊ തചെയണതമന്നുതണ്ടങണില ഗവണ്തമന്റെണിതന്റെ

മുനകര  അനുവതൊദേഅ  വതൊങ്ങണഅ.  ഇഇൗ  വല്യവസ  ഇലതൊതതൊകുകേയതൊണന്റ്.  300

തതതൊഴണിലതൊളണികേതള  ഒഴണിവതൊക്കുന്നതണികനതൊ  കല-ഓഫന്റ്  തചെയ്യുന്നതണികനതൊ

ഒരുതരതണിലുഅ  ഗവണ്തമന്റെണിതന്റെ  അനുവതൊദേഅ  കവണ്ടതണില.  ഉടമകേള്ക്കന്റ്

ഇഷതൊനുസരണഅ  ഇക്കതൊരല്യങ്ങള്  നണിരവ്വഹണിക്കതൊതമന്നുള്ള  നണിലപതൊടതൊണന്റ്  ഇഇൗ

നണിയമതണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി  വന്നുകചെരുന്നതന്റ്.  കജതൊലണിസമയഅ  സതൊരവ്വ

കദേശസ്വീയമതൊയണി   അഅഗസ്വീകേരണിക്കതപടണിട്ടുള്ളതതൊണന്റ്.  കമയന്റ്  ദേണിന  കപതൊരതൊടതണിതന്റെ

അടണിസതൊനഅ  എടന്റ്  മണണിക്കൂര  കജതൊലണിതയന്നുള്ളതതൊണന്റ്.  അതതതൊതക്ക  ഇന്നന്റ്

സതൊരവ്വതണികേമതൊയണി  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്  അഅഗസ്വീകേരണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.  തതതൊഴണിലസമയഅ

കുറച്ചുതകേതൊണ്ടുവരുന്ന  ആധുനണികേ  യുഗതണില,  അതരഅ    നണിലപതൊടുകേതള

സസസ്വീകേരണികക്കണ്ടതണിനുപകേരഅ   തതതൊഴണിലസമയഅ  പന്ത്രണ്ടന്റ്  മണണിക്കൂറതൊക്കണി

വരദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിനുള്ള  നണിലപതൊടുകേള്   സസസ്വീകേരണിക്കുകേയതൊണന്റ്  തചെയ്യുന്നതന്റ്.
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വല്യവസതൊയങ്ങളുതട  നണിലനണിലപഅ  ഉലതൊദേനക്ഷമതയുഅ  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടകടണി

ഭതൊഗമതൊണന്റ്.  അവരുതട  അവകേതൊശവഅ  തതൊലരല്യവമതൊതണന്നുള്ളതുകടണി

പരണിഗണണിച്ചുതകേതൊണ്ടുള്ള  നണിലപതൊടതൊണന്റ്  സസസ്വീകേരണികക്കണ്ടതന്റ്.  ഇഇൗ

ഉതരവതൊദേണിതഅ  നണിറകവറണതമങണില  സമതൊധതൊനപരമതൊയ  തതതൊഴണില

അനരസ്വീക്ഷഅ നമ്മുതട നതൊടണില നണിലനണിരകതണ്ടതുണ്ടന്റ്.  ഇന്നന്റ് കകേരളതണില 87

കമഖലകേളണില  മണിനണിമഅ  കവജന്റ്  അനുവദേനസ്വീയമതൊണന്റ്.  ഇതണിനുള്ള

അവകേതൊശങ്ങതളലതൊഅ എടുതന്റ് മതൊറ്റുന്ന നണിലയണികലയതൊണന്റ് കേതൊരല്യങ്ങതളത്തുന്നതന്റ്.

അണ് സണിലഡെന്റ്,  തസമണി സണിലഡെന്റ്,  സണിലഡെന്റ്,  തതഹലണി സണിലഡെന്റ് എന്നസ്വീങ്ങതന

നതൊലന്റ്  കമഖലകേളതൊയണി  തണിരണിച്ചന്റ്  കലണിവല്യവസ  തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനുള്ള

നണിലപതൊടണികലയതൊണന്റ്  കപതൊകുന്നതന്റ്.  ഇവണിതട  അനുവദേനസ്വീയമതൊയ  87

കമഖലകേളണിതല  മണിനണിമഅ  കലണിയുതട  അവകേതൊശഅകപതൊലുമണിലതൊതതൊകുന്ന

സതൊഹചെരല്യതണില  കകേരളതണിതല  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  ആശസതൊസമതൊയണി

നണിലക്കുന്നതന്റ്,  കകേരളതണിതല  ഇടതുപക്ഷ  ജനതൊധണിപതല്യ  മുന്നണണി

ഗവണ്തമന്റെതൊണന്റ്.  കകേന്ദ്ര  നണിയമതണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി  ഇഇൗ  പയതൊസകേരമതൊയ
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സണിതണിയണിലനണിന്നന്റ് കകേരളതണിതല തതതൊഴണിലതൊളണികേതള രക്ഷണിക്കുന്നതണിനന്റ് കകേരള

ഗവണ്തമന്റെന്റ് ഇടതപകടണ്ടതുണ്ടന്റ്. ഇഇൗ നണിയമങ്ങളണില ചെടങ്ങള് രൂപതപടുത്തുന്ന

സമയതന്റ്  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  പരമതൊവധണി  സഅരക്ഷണഅ  ലഭണിക്കതക്ക

നണിലയണിലുള്ള  നണിലപതൊടുകേളതൊണന്റ്  സസസ്വീകേരണികക്കണ്ടതന്റ്.  ഇഇൗ  പശ്നങ്ങളതൊണന്റ്

സഅസതൊന  ഗവണ്തമന്റെണിതന്റെ  അടണിയനര  ശ്രദ്ധയ്ക്കുകവണ്ടണി  എനണിക്കന്റ്

അവതരണിപണിക്കതൊനുള്ളതന്റ്.

തപതൊതുവണിദേല്യതൊഭല്യതൊസ- തതതൊഴണില വകുപമന്ത്രണി (ശ്രസ്വീ  .    വണി  .    ശണിവനകുടണി):

സര,   മുന  തതതൊഴണില  വകുപമന്ത്രണിയതൊയണിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.   ടണി.  പണി.  രതൊമകൃഷ്ണന

ഉന്നയണിച്ചതന്റ്  വളതര  ഗഇൗരവമുള്ള  വണിഷയമതൊണന്റ്.  രണ്ടതൊഅ  കദേശസ്വീയ  തതതൊഴണില

കേമണിഷന  കകേന്ദ്ര  തതതൊഴണില  നണിയമങ്ങതള  കകതൊഡെസ്വീകേരണിക്കുവതൊന  ശണിപതൊരശ

നലകുകേയുഅ തുടരന്നന്റ്,  കകേന്ദ്ര സരക്കതൊര 29  തതതൊഴണില നണിയമങ്ങതള നതൊലതൊയണി

കകതൊഡെസ്വീകേരണിക്കുകേയുഅ തചെയ. Code on wages 2019,  Industrial Relations

Code 2020,  Occupational  Safety,  Health  and  Working  Conditions

Code  2020,  Social  security  code  2020  എന്നണിങ്ങതനയതൊണന്റ്.

കമലസൂചെണിപണിച്ച  കകേതൊഡുകേള്  പതൊരലതമന്റെണില  അവതരണിപണിക്കുകേയുഅ  നതൊലന്റ്

നണിയമങ്ങളുഅ  പസണിഡെന്റെണിതന്റെ  അഅഗസ്വീകേതൊരഅ  ലഭണിച്ചന്റ്  വണിജതൊപനഅ
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പുറതപടുവണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.  എന്നതൊല,  നണിലവണില   കകേതൊഡുകേള്  പതൊബലല്യതണില

വന്നണിടണില.  ഇതണിനതൊയണി  കകേന്ദ്ര  സരക്കതൊര  പകതല്യകേ  വണിജതൊപനഅ

ഇറക്കുന്നതതൊയണിരണിക്കുതമന്നന്റ്  പസ്തുത  കകേതൊഡുകേളണില  വല്യക്തമതൊക്കണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.

എന്നതൊല,  2022  ജൂതതല  മതൊസതണില  പസ്തുത  കകേതൊഡുകേള്

നണിലവണിലവരുതമന്നതന്റ് സഅബനണിച്ചന്റ് കകേന്ദ്ര സരക്കതൊരണില നണിന്നന്റ് ഒഇൗകദേല്യതൊഗണികേ

അറണിയണിപകേതളതൊന്നുഅതതന്ന  ഇതുവതര  ലഭണിച്ചണിടണില.  കകേതൊഡുകേളുതട

രൂപസ്വീകേരണതണിതന്റെ വണിവണിധ ഘടങ്ങളണില കകേന്ദ്ര സരക്കതൊര സഅസതൊനങ്ങളുതട

അഭണിപതൊയങ്ങള്  ആരതൊയുകേയുഅ  കനരണിടന്റ്  ആറന്റ്  തവണ  സഅസതൊന  കലബര

തസകടറണിയുതട കനതൃതസതണില തതതൊഴണിലവകുപന്റ് ഉകദേല്യതൊഗസര കയതൊഗതണില

പതങടുക്കുകേയുഅ  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഇതണിതനത്തുടരന്നന്റ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കതൊര  പസ്തുത

കകേതൊഡുകേള്ക്കന്റ് കമല  ചെടഅ രൂപസ്വീകേരണിക്കുവതൊന സഅസതൊന സരക്കതൊരുകേള്ക്കന്റ്

നണിരകദശഅ നലകുകേയുണ്ടതൊയണി.  തുടരന്നന്റ്,  സഅസതൊന സരക്കതൊര പസ്തുത കേരടന്റ്

ചെടഅ  രൂപസ്വീകേരണിക്കുവതൊന  സഅസതൊന  തതതൊഴണില  വകുപണിതന

ഏലപണിക്കുകേയുണ്ടതൊയണി.  തുടരന്നന്റ്  കലബര  കേമസ്വീഷണറുതട  കനതൃതസതണില

തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതട  നണിലവണിലുള്ള  അവകേതൊശങ്ങള്  പരമതൊവധണി

സഅരക്ഷണിക്കുവതൊന ശ്രമണിച്ചുതകേതൊണ്ടുഅ കകേതൊഡുകേള്ക്കന്റ് വണിരുദ്ധമതൊകേതൊതതയുഅ കേരടന്റ്
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ചെടഅ  തയതൊറതൊക്കണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.  തതതൊഴണില  വകുപണിതന്റെ  വണിവണിധ

പരണികശതൊധനകേള്ക്കുകശഷഅ നണിയമവകുപണിനന്റ്  കേരടന്റ് ചെടങ്ങള് സമരപണിക്കുകേയുഅ

നണിയമ  വകുപന്റ്  പസസ്തുത നതൊലന്റ്  കേരടന്റ്  ചെടങ്ങളുഅ  വണിജതൊപനഅ തചെയ്തണിട്ടുമുണ്ടന്റ്.

ചെടങ്ങളുതട കേരടണികന്മേല തപതൊതുജനങ്ങളുതട ആകക്ഷപങ്ങളുഅ അഭണിപതൊയങ്ങളുഅ

അറണിയണിക്കുന്നതണിനന്റ്  2022  കമയന്റ്  31  വതര സമയഅ അനുവദേണിച്ചണിട്ടുണ്ടതൊയണിരുന്നു.

ചെടങ്ങള്  സഅബനണിച്ചന്റ്  സഅസതൊനതത  വണിവണിധ  കട്രേഡെന്റ്  യൂണണിയനുകേള്,

തതതൊഴണിലുടമ  സഅഘടനകേള്  എന്നണിവരുതട  അഭണിപതൊയങ്ങളുഅ  നണിരകദശങ്ങളുഅ

സമരപണിക്കുകേയുണ്ടതൊയണി.  തതതൊഴണിതലന്നതന്റ്  ഭരണഘടനയുതട  കേണ്കേറന്റെന്റ്

ലണിസണിലുള്തപട  വണിഷയമതൊയതണിനതൊല  കകേന്ദ്ര  സരക്കതൊരണിനുഅ  സഅസതൊന

സരക്കതൊരുകേള്ക്കുഅ  ഈ  വണിഷയതണില  നണിയമങ്ങള്  നണിരമണിക്കതൊന

അധണികേതൊരമുതണ്ടന്നന്റ്  നമുക്കറണിയതൊഅ.   കകേന്ദ്ര  നണിയമമതൊയതുതകേതൊണ്ടുതതന്ന

സഅസതൊന  ചെടങ്ങളണില  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  അനുകലമതൊയ  വല്യവസകേള്

ഉള്തക്കതൊളളണിക്കുന്നതണിനന്റ്  പരണിമണിതണിയുണ്ടന്റ്.  എങണിലുഅ  ആ  പരണിമണിതണിക്കുളളണില

നണിന്നന്റ്  തതതൊഴണില സുരക്ഷയുഅ തതതൊഴണിലതൊളണി തതൊലപരല്യവഅ സഅരക്ഷണിക്കുന്നതണിനന്റ്

സരക്കതൊര ശ്രമണിക്കുന്നുണ്ടന്റ്. അനരകദേശസ്വീയ തതതൊഴണില സഅഘടനയണില ഇനഡെല്യ

അഅഗമതൊതണന്നന്റ് നമുക്കറണിയതൊഅ. ഐ.എല.ഒ. പമതൊണങ്ങള് പലതുഅ ഇതണിനകേഅ
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നമ്മുതട  രതൊജല്യഅ  അഅഗസ്വീകേരണിക്കുകേയുഅ  അതണിനനുസൃതമതൊയണി  നണിരവധണി

നണിയമങ്ങളുണ്ടതൊക്കുകേയുഅ  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.  ഇരുപതണിതയതൊമതന്റ്  തതതൊഴണില

നണിയമങ്ങതള  കകതൊഡെസ്വീകേരണിച്ചന്റ്  പതൊരലതമന്റെന്റ്  പതൊസതൊക്കണിയ  നതൊലന്റ്  തതതൊഴണില

കകേതൊഡുകേളണികന്മേലുള്ള ചെണില വല്യവസകേള് അനരകദേശസ്വീയ തതതൊഴണില സഅഘടന

അഅഗസ്വീകേരണിച്ച  പമതൊണങ്ങള്ക്കന്റ്  നണിരക്കതൊതതതൊണന്റ്.  നമ്മുതട  സഅസതൊനഅ

വല്യവസതൊയ  സഇൗഹൃദേമതൊക്കുന്നതണികനതൊതടതൊപഅ  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതട  നല്യതൊയമതൊയ

അവകേതൊശങ്ങള്  സഅരക്ഷണിക്കതപടണതമന്നതൊണന്റ്  സഅസതൊന   സരക്കതൊരണിതന്റെ

നയഅ.   എന്നതൊല,  നണിലവണിലുളള  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതട  നല്യതൊയമതൊയ  ചെണില

അവകേതൊശങ്ങള്   ലഅഘണിക്കതപടുന്ന  രസ്വീതണിയണിലതൊണന്റ്  കലബര  കകേതൊഡുകേള്

നണിരമണിക്കുന്നതതന്നതന്റ്  വല്യക്തമതൊണന്റ്.   കലബര കകേതൊഡുകേളുതട  പരണികശതൊധനതൊ

കവളയണില  പതൊരലതമന്റെണിതന്റെ  കലബര  സതൊനഡെണിഅഗന്റ്   കേമണിറണി  കകേരള

സരക്കതൊരണിതന്റെ  അഭണിപതൊയങ്ങള്  കചെതൊദേണിച്ചണിരുന്നു.  തതതൊഴണിലതൊളണി  തതൊലപരല്യഅ

സഅരക്ഷണിക്കുന്ന  തരതണിലുള്ള  നണിരകദശങ്ങളതൊണന്റ്  സഅസതൊന  സരക്കതൊര

നലകേണിയണിട്ടുള്ളതന്റ്.  പതൊരലതമന്റെന്റ്  പതൊസതൊക്കണിയ  കലബര  കകേതൊഡുകേളുതട

വല്യവസകേളണില  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  കട്രേഡെന്റ്  യൂണണിയന  രൂപസ്വീകേരണിക്കുവതൊനുഅ

കടതൊയ  വണിലകപശല  നടതതൊനുമുള്ള  അവകേതൊശങ്ങള്  ഹനണിക്കുന്നു  എന്ന
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സണിതണിയുണ്ടതൊയണിട്ടുണ്ടന്റ്.  അസഅഘടണിത  കമഖലയണിതല  കകേതൊടണിക്കണക്കണിനന്റ്

തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  സതൊമൂഹണികേ  സുരക്ഷ  ഏരതപടുത്തുന്നതുഅ  കട്രേഡെന്റ്

യൂണണിയനുകേള്  രൂപസ്വീകേരണിക്കതൊനുള്ള  അവകേതൊശങ്ങള്  പരണിമണിതതപടുതമന്നതന്റ്

സഅബനണിച്ചുഅ  ആശങ നണിലനണിലക്കുന്നുണ്ടന്റ്. നൂറന്റ് കപരവതര കജതൊലണി തചെയ്യുന്ന

സതൊപനങ്ങളണിതല തതതൊഴണിലതൊളണികേതള പണിരണിച്ചുവണിടതൊകനതൊ കല ഓഫന്റ് തചെയതൊകനതൊ

നണിലവണിലുള്ള  നണിയമതണിതല  വല്യവസകേള്,  തരക്കനണിയമമനുസരണിച്ചന്റ്

സരക്കതൊരണിതന്റെ  മുനകര  അനുമതണി  കവണമതൊയണിരുന്നു.  എന്നതൊല  പുതണിയ

കകേതൊഡുകേള്  നണിലവണില  വരുകമതൊള്  300  കപര  വതര  കജതൊലണി  തചെയ്യുന്ന

സതൊപനങ്ങളണിതല തതതൊഴണിലതൊളണികേതള പണിരണിച്ചുവണിടതൊകനതൊ കല ഓഫന്റ് തചെയതൊകനതൊ

സരക്കതൊരണിതന്റെ മുനകര അനുമതണി കവതണ്ടന്നതൊണന്റ് വല്യവസ തചെയ്തണിരണിക്കുന്നതന്റ്.

നണിലവണിതല നണിയമമനുസരണിച്ചന്റ് തതതൊഴണിലതൊളണികേതള പണിരണിച്ചുവണിടുന്നതണിനന്റ്  30 - 90

ദേണിവസഅ മുമന്റ് കനതൊടസ്വീസന്റ് നലകേണതമന്നതൊയണിരുന്നു വല്യവസ. എന്നതൊല പുതണിയ

തതതൊഴണില  കകേതൊഡുകേള്  പരണികശതൊധണിച്ചകപതൊള്  ഇക്കതൊരല്യതണില  വല്യതല്യതൊസഅ

വരുതണിയണിട്ടുതണ്ടന്നന്റ് കേതൊണതൊഅ. 8 മണണിക്കൂര കജതൊലണി, 8 മണണിക്കൂര വണിശ്രമഅ, 8

മണണിക്കൂര വണികനതൊദേഅ എന്നന്റ് രതൊജല്യതൊനരതലതണില അഅഗസ്വീകേരണിച്ച രസ്വീതണിയതൊണന്റ്

ഇനഡെല്യയണില  ഇതുവതര  തുടരന്നുകപതൊന്നണിട്ടുള്ളതന്റ്.  എന്നതൊല   ഇതണിനന്റ്
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കേടകേവണിരുദ്ധമതൊയതൊണന്റ്  കജതൊലണിസമയഅ  12  മണണിക്കൂര  വതരയതൊക്കണി

ഉയരതതൊനുള്ള വല്യവസ കകേതൊഡെണിലുള്തപടുതണിയണിട്ടുള്ളതന്റ്.  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതട

നല്യതൊയമതൊയ  അവകേതൊശങ്ങതള  ചെവണിടണി  തമതണിച്ചുതകേതൊണ്ടന്റ്  തതതൊഴണിലസമതൊധതൊനഅ

സൃഷണിക്കതൊനതൊവണില. അകതസമയഅ വല്യവസതൊയങ്ങളുതട നണിലനണിലപഅ ഉലപതൊദേന

ക്ഷമതയുഅ  തങ്ങളുതടകടണി  തതൊലപരല്യമതൊതണന്നന്റ്  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കുകടണി

മനസണിലതൊക്കണി  അതരതണില  നതലതൊരു  തതതൊഴണിലതൊളണി-തതതൊഴണിലുടമ  സഇൗഹൃദേ

അനരസ്വീക്ഷഅ  സൃഷണിച്ചതൊല  മതൊതകമ  ഏതതതൊരു  രതൊജല്യത്തുഅ  വണികേസനഅ

സതൊധല്യമതൊകുകേയുളള.  തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  തമച്ചതപട  കലണിയുഅ  നല തതതൊഴണില

സതൊഹചെരല്യങ്ങളുഅ  ഒരുക്കുന്നതണിനന്റ്  സഅസതൊന  സരക്കതൊര

പതണിജതൊബദ്ധമതൊണന്റ്.  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെന്റ്  പതൊസതൊക്കണിയ  തതതൊഴണില

കകേതൊഡുകേളുതട  തതതൊഴണിലതൊളണി  വണിരുദ്ധമതൊയ  വല്യവസകേള്  പരമതൊവധണി

ലഘൂകേരണിക്കുന്നതണിനന്റ്  സഅസതൊന  ചെടങ്ങളണില  ആവശല്യമതൊയ  വല്യവസകേള്

തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനന്റ്  ഗവണ്തമന്റെന്റ്  ശ്രമണിക്കുന്നതതൊണന്റ്.  സഅസതൊന  ചെടങ്ങള്

തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനന്റ്  മുകന്നതൊടണിയതൊയണി  സഅസതൊനതത

തതതൊഴണിലതൊളണി/തതതൊഴണിലുടമ  പതണിനണിധണികേളുതടയുഅ  തതതൊഴണില  നണിയമ

വണിദേഗ്ദ്ധരുതടയുഅ  അഭണിപതൊയങ്ങളുഅ  നണിരകദശങ്ങളുഅ  അറണിയുന്നതണിനതൊയണി
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തതതൊഴണില  വകുപണിനന്റ്  കേസ്വീഴണിലുള്ള  കകേരള  ഇനസപ്യൂടന്റ്  ഓഫന്റ്  കലബര  ആനഡെന്റ്

എഅകപതൊയ്തമനഅ സഅസതൊന തതതൊഴണില വകുപഅ തവകവ്വതറ  ശണിലലശതൊലകേള്

സഅഘടണിപണിച്ചണിരുന്നു.  പസ്തുത  ശണിലശതൊലകേളണിലനണിന്നുഅ  ഉയരന്നുവന്നണിട്ടുള്ള

അഭണിപതൊയങ്ങളുഅ  നണിരകദശങ്ങളുമുള്തപടുതണി  നണിയമപരണിധണിയണില

നണിന്നുതകേതൊണ്ടന്റ്  സഅസതൊന  ചെടങ്ങളണില  തതതൊഴണിലതൊളണി  തതൊലരല്യഅ

സഅരക്ഷണിക്കുന്നതണിനതൊവശല്യമതൊയ  വല്യവസകേള്  തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനന്റ്

ശ്രമണിക്കുന്നതതൊതണന്നന്റ് ഇഇൗ അവസരതണില അറണിയണിക്കുന്നു.  കടതൊതത,  ഓകരതൊ

കകേതൊഡുകേതളയുഅ  സമഗ്രമതൊയണി  അപഗ്രഥണിക്കുന്നതണിനതൊയണി  സഅസതൊനതത

തതതൊഴണിലതൊളണി/തതതൊഴണിലുടമ  പതണിനണിധണികേളുതടയുഅ  തതതൊഴണില  നണിയമ

വണിദേഗ്ദ്ധരുതടയുഅ  പകതല്യകേ  കയതൊഗങ്ങള്  കചെരുന്നതണിനതൊവശല്യമതൊയ  നണിരകദശഅ

തതതൊഴണില  വകുപണിനന്റ്  നലകേണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.  സഅസതൊനതന്റ്  തമച്ചതപട  തതതൊഴണില

അനരസ്വീക്ഷഅ  ഇകപതൊള്  നണിലനണിലക്കുന്നുണ്ടന്റ്.  സഅതൃപ്തരതൊയ

തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതണ്ടങണില  മതൊതകമ  തമച്ചതപട  തതതൊഴണില  അനരസ്വീക്ഷഅ

നണിലനണിരതതൊന കേഴണിയുകേയുള. അകതതൊതടതൊപഅ, തതതൊഴണിലുടമകേളുതട നല്യതൊയമതൊയ

അവകേതൊശങ്ങളുഅ സഅരക്ഷണിക്കതപകടണ്ടതതൊയണിട്ടുണ്ടന്റ്.  സഅസതൊനതന്റ് തമച്ചതപട

തതതൊഴണില  അനരസ്വീക്ഷഅ  നണിലനണിരത്തുന്നതണിനതൊവശല്യമതൊയ  വല്യവസകേള്
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നണിയമതണിതന്റെ   പരണിധണിയണില  നണിന്നുതകേതൊണ്ടന്റ്  തതതൊഴണില  കകേതൊഡുകേള്

സഅബനണിച്ച  സഅസതൊന  ചെടങ്ങള്  തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനതൊവശല്യമതൊയ

നടപടണികേള്  സസസ്വീകേരണിക്കുന്നതതൊതണന്നന്റ്  ഇഇൗ  അവസരതണില

അറണിയണിക്കുകേയതൊണന്റ്.

ശ്രസ്വീ  .   ടണി  .   പണി  .   രതൊമകൃഷ്ണന: സര, കലബര കകേതൊഡെണിതന്റെ പശ്നതണില കകേരള

സഅസതൊന ഗവണ്തമന്റെന്റ് സസസ്വീകേരണിക്കുന്ന നണിലപതൊടണിനന്റ്  കകേരളതണിതല മുഴവന

തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടയുഅ പണിന്തുണ ലഭണിക്കുതമന്ന കേതൊരല്യതണില സഅശയമണില.  87

കമഖലകേളണില മണിനണിമഅ കവജന്റ് ഡെണിക്ലയര തചെയ്യുകേയുഅ പതൊവരതണികേമതൊക്കുകേയുഅ

തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്. കകേരളതണിതല തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ് ഇന്നന്റ് ലഭണിച്ചുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന്ന

കബതൊണസന്റ്,  കബതൊണസന്റ്  ആകണിതന്റെ  പരണിധണി  കേണക്കതൊക്കതൊതതതതന്ന

തതതൊഴണിലതൊളണികേള്ക്കന്റ്  കബതൊണസന്റ്  ലഭണിക്കുതന്നതൊരു  സഅസതൊനമതൊണന്റ്  കകേരളഅ.

തതതൊഴണിലതൊളണിയുതട  മണിനണിമഅ  കലണിയുഅ  കബതൊണസുഅ

സഅരക്ഷണിക്കുന്നതണിനതൊവശല്യമതൊയ  ഉറപതൊയ  നണിലപതൊടന്റ്  സസസ്വീകേരണിക്കതൊന

സഅസതൊന ഗവണ്തമന്റെന്റ് നടപടണി സസസ്വീകേരണിക്കുകമതൊ?

ശ്രസ്വീ  .    വണി  .    ശണിവനകുടണി:  സര,  ഇന്നന്റ്  കകേരളതണിതല  തതതൊഴണിലതൊളണികേതള

സഅബനണിച്ചന്റ്  അവരുതട കബതൊണസന്റ്,  മണിനണിമഅ  കവതനഅ കപതൊലുള്ള നണിരവധണി
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ആനകലല്യങ്ങള്  നമുക്കന്റ്  ലഭണിക്കുന്നുണ്ടന്റ്.  പുതണിയ  നതൊലന്റ്  കലബര  കകേതൊഡുകേള്

വന്നതണിതന്റെ  അടണിസതൊനതണില  അവരക്കന്റ്  ലഭണിച്ചുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന്ന

ആനുകലല്യങ്ങള്  റദതൊക്കതൊന  കകേരള  സരക്കതൊര  ഉകദശണിച്ചണിടണില.

തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതട  അവകേതൊശങ്ങള്  സഅരക്ഷണിക്കുന്ന  നണിലപതൊടന്റ്

തതന്നയതൊയണിരണിക്കുഅ  കകേരളതണിതല  ഇടതുപക്ഷ  ജനതൊധണിപതല്യ  മുന്നണണി

ഗവണ്തമന്റെന്റ് സസസ്വീകേരണിക്കുന്നതന്റ്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെണിനന്റ് നലകേണിയ റണികപതൊരടണിലുഅ

തതതൊഴണിലതൊളണി  വണിരുദ്ധ  നണിലപതൊടണികനതൊടന്റ്  സഅസതൊന  ഗവണ്തമന്റെണിനന്റ്

കയതൊജണിപണിതലന്നന്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെണിതന  അറണിയണിച്ചണിട്ടുതണ്ടന്ന  കേതൊരല്യഅ

ഞതൊനണിവണിതട സൂചെണിപണിക്കതൊന ആഗ്രഹണിക്കുന്നു. 

2. ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ വകുപണിതന്റെ പവരതനങ്ങള് ശക്തണിതപടുകതണ്ടതണിതന്റെ
ആവശല്യകേത

ശ്രസ്വീ  .    എ  .    പണി  .    അനണില കുമതൊര:  സര,  പതതൊഅ ക്ലതൊസന്റ് പരസ്വീക്ഷ കേഴണിഞ

സകനതൊഷതണില  കട്ടുകേതൊരണികേള്തക്കതൊപഅ  ഒരു  കള്ബതൊറണിലനണിന്നുഅ  ഷവരമ

വതൊങ്ങണിക്കഴണിച്ചതണിനുകശഷഅ ഭക്ഷല്യവണിഷബതൊധകയറന്റ് കേതൊസരകഗതൊഡെന്റ് ജണിലയണിതല

തചെറുവത്തൂരണില  പതണിനതൊറുകേതൊരണി  കദേവനന്ദ  മരണതപട  വതൊരത  അകങ്ങയറഅ

കവദേനകയതൊടുകടണിയതൊണന്റ്  നമതളലതൊവരുഅ  കകേടതന്റ്.  സമതൊനസഅഭവഅ  ഏതതൊനുഅ

വരഷങ്ങള്ക്കുമുനപന്റ്  തണിരുവനനപുരത്തുഅ  നടക്കുകേയുണ്ടതൊയണി.  ഇതതതൊരു



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

14

ഒറതപട സഅഭവമല. തണിരുവനനപുരഅ, തകേതൊലഅ, ആലപഴ എന്നസ്വീ ജണിലകേളണിതല

സ്കൂളുകേളണിലുഅ  ഇക്കഴണിഞ  അദ്ധല്യയന  വരഷഅ  ആരഅഭണിക്കുന്ന  സമയതന്റ്

നണിരവധണി  കുടണികേള്  ഭക്ഷല്യവണിഷബതൊധകയറന്റ്  ആശുപതണിയണിലതൊയതന്റ്

നമതളതൊതക്ക  പതങ്ങളണില  വതൊയണിച്ചതതൊണന്റ്.  തകേതൊച്ചുകുടണികേള്  പഠണിക്കുന്ന

അങണവതൊടണികേളണിലകപതൊലുഅ  ഇന്നന്റ്  ഭക്ഷല്യവണിഷബതൊധയുണ്ടതൊകുന്ന വതൊരതകേള്

വന്നുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുകേയതൊണന്റ്. അനല്യസഅസതൊനങ്ങളണിലനണിന്നുഅ ഏറവഅ കടുതല

ഭക്ഷല്യവസ്തുക്കതളത്തുന്ന സഅസതൊനങ്ങളണിതലതൊന്നതൊണന്റ് കകേരളഅ. പഴഅ, പച്ചക്കറണി,

മതൊഅസഅ,  മതല്യഅ  തുടങ്ങണിയ  ഉലപന്നങ്ങളതൊണന്റ്  ഇതണില  പധതൊനഅ.

ഇതണിതലതൊതക്ക  മതൊരകേമതൊയ  വണിഷതൊഅശമുതണ്ടന്ന  വതൊരതകേളതൊണന്റ്  ഇകപതൊള്

വന്നുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന്നതന്റ്.  ഇതരഅ  കേതൊരല്യങ്ങളണില  ഭക്ഷല്യവസ്തുക്കളണിതല  മതൊയഅ

കേതണ്ടത്തുന്നതണിനുഅ  അതന്റ്  തടയുന്നതണിനുഅ  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  വകുപണിനന്റ്

കേതൊരല്യമതൊയ  ഇടതപടലുകേള്  നടതതൊന  കേഴണിയുന്നണിലതയന്നതന്റ്  അകങ്ങയറഅ

ദേഇൗരഭതൊഗല്യകേരമതൊണന്റ്.  ഇന്നന്റ്  വല്യതൊപകേമതൊയണിതക്കതൊണ്ടണിരണിക്കുന്ന  ഭക്ഷണ

ഉലപന്നങ്ങളണില മതൊയഅ കചെരക്കുന്നതണിതല പധതൊനതപടകേതൊരല്യഅ ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ

വകുപണിതന്റെ  വലണിയ  വസ്വീഴ്ചയതൊതണന്നന്റ്  എലതൊവരുഅ

ചൂണ്ടണിക്കതൊണണിച്ചുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുകേയതൊണന്റ്.  ഭക്ഷല്യവണിഷബതൊധകയറന്റ്  മരണഅ
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സഅഭവണിക്കുകമതൊള് മതൊതമതൊണന്റ്  ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ വകുപഅ  തകദശസസയഅഭരണ

സതൊപനങ്ങളണിതല  ആകരതൊഗല്യവണിഭതൊഗവഅ  ഉണരന്നുപവരതണിക്കുന്നതന്റ്.

സസതൊഭതൊവണികേമതൊയുഅ  ഇതരഅ  വതൊരതകേള്  വരുകമതൊള്  വളതര  വലണിയ

കതതൊതണിലുള്ള ഇടതപടലുണ്ടതൊകുഅ, തസരച്ചന്റ് നടക്കുഅ. പതക്ഷ, അതണിതന്റെ ആയുസന്റ്

രകണ്ടതൊ  മൂകന്നതൊ  മതൊസക്കതൊലഅ  മതൊതമതൊണന്റ്.  അകതതൊടുകടണി  അവസതൊനണിക്കുന്നു.

മതറതൊരു  മരണകമതൊ  ദുരനകമതൊ  ഉണ്ടതൊകുന്നതുവതര  കേതൊതണിരണികക്കണ്ട

സണിതണിയതൊണന്റ്  ഇന്നന്റ്  നമുക്കുള്ളതന്റ്.  ഗുണനണിലവതൊരമുള്ള  ഭക്ഷണങ്ങള്  ഇന്നന്റ്

തറകസതൊറനകേളണികലതൊ,  കഹതൊടലുകേളണികലതൊ,  കള്  ബതൊറുകേളണികലതൊ

നലകുന്നുകണ്ടതൊതയന്നന്റ്  ഉറപവരുകതണ്ട  ഉതരവതൊദേണിതസഅ  കടണി

തകദശസസയഅഭരണ  സതൊപനങ്ങളണിതലയുഅ  അതുകപതൊതല  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ

വകുപണിനുമുണ്ടന്റ്.  ആകരതൊഗല്യകമഖലയണില  പണി.എച്ചന്റ്.സണി.  മുതല  തമഡെണിക്കല

കകേതൊകളജന്റ്  വതര  സഇൗകേരല്യഅ  വരദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിതനക്കുറണിച്ചന്റ്

ആകലതൊചെണിക്കുകേയതൊണന്റ്.  പകക്ഷ,  ഇവണികടയന്റ് വരുന്ന കരതൊഗണികേളണില ഭൂരണിഭതൊഗവഅ

ഫതൊസന്റ്  ഫുഡുഅ  അതുകപതൊതല  വണിഷതൊഅശഅ  കേലരന്ന  ഭക്ഷണഅ  കേഴണിച്ചന്റ്

വരുന്നവരതൊണന്റ്.  കേതൊനസര  കരതൊഗതണിനുകപതൊലുഅ  കേതൊരണമതൊകുന്നതന്റ്  ഇതരഅ

ഭക്ഷണരസ്വീതണിയതൊതണന്നന്റ്  പറയുന്നു.  അതുതകേതൊണ്ടന്റ്  ഇതതതൊതക്ക  തടയുന്നതണിനന്റ്
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ശക്തമതൊയ നടപടണികേള് ഉണ്ടതൊവകേതയന്നതതൊണന്റ് ഏറവഅ പധതൊനതപട കേതൊരല്യഅ.

അതരഅ  കേതൊരല്യങ്ങള്  ഏതറടുക്കുന്നതണില  വലണിയ  വസ്വീഴ്ച  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ

വകുപണിതന്റെ  ഭതൊഗത്തുനണിന്നുമുണ്ടതൊയണി  എന്നന്റ്  റണികപതൊരടന്റ്  തചെയ്തതന്റ്  സണി.എ.ജണി.

ആണന്റ്.  നമതള  അമരണിപണിക്കുന്ന  കേതൊരല്യങ്ങളതൊണന്റ്  സണി.എ.ജണി.

റണികപതൊരടണിലുള്ളതന്റ്.  അഞ്ചുവരഷതണില ഒരണിക്കലകപതൊലുഅ ഒരു സതൊപനതണില

കപതൊലുഅ സന്ദരശനഅ നടതതൊത, പരണികശതൊധന നടതതൊത സതൊഹചെരല്യമതൊണന്റ്

കകേരളതണിലുള്ളതതന്നതൊണന്റ്  റണികപതൊരടണില  പറയുന്നതന്റ്.   അതുകപതൊതല

വളതരയധണികേഅ  കേതൊരല്യങ്ങളുണ്ടന്റ്.  ഒടനവധണി  കേതൊരല്യങ്ങളുണ്ടന്റ്.   കുടണികേളുതട

ആകരതൊഗല്യസഅരക്ഷണതണിനന്റ്  നലകുന്ന  കപതൊഷകേതൊഹതൊരങ്ങളണിലകപതൊലുഅ

ഗുണനണിലവതൊര  പരണികശതൊധന  നടത്തുന്നതണിനന്റ്  വലണിയ  വസ്വീഴ്ചയതൊണന്റ്  ഇഇൗ

ഉകദേല്യതൊഗസരുതട  ഭതൊഗത്തുനണിന്നന്റ്  ഉണ്ടതൊയണിട്ടുള്ളതതന്നതൊണന്റ്  പറയുന്നതന്റ്.

പൂരണ്ണമതൊയുഅ അവതര കുറതപടുതതൊന കേഴണിയതൊത സതൊഹചെരല്യമുണ്ടന്റ്.  കേതൊരണഅ

ജസ്വീവനക്കതൊരുതട  അപരല്യതൊപ്തതതയന്നു  പറയുന്നതന്റ്  വളതര  വലുതതൊണന്റ്.  ഇന്നന്റ്

നണിലവണില  ഭക്ഷല്യ  ഉലപന്നങ്ങള്  ഉള്തപതടയുള്ള  കേതൊരല്യങ്ങള്

പരണികശതൊധണിക്കുന്നതണിനന്റ്  3  ലതൊബുകേളതൊണുള്ളതന്റ്.  ഇഇൗ  മൂന്നുലതൊബണിലുഅകടണി

മൂന്നുകകേതൊടണിയണിലധണികേഅ വരുന്ന ജനങ്ങള്ക്കന്റ്, ഒരു കകേതൊടണിക്കന്റ് ഒരു ലതൊബന്റ് എന്ന
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രസ്വീതണിയണിലതൊണന്റ്  കേതൊരല്യങ്ങള്  തചെയ്യുന്നതന്റ്.  അകതതൊതടതൊപഅ  ഉകദേല്യതൊഗസരുതട

കേതൊരല്യതണില  ഒരു  നണികയതൊജകേമണ്ഡലതണില  ഒരു  ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ  വകുപന്റ്

ഉകദേല്യതൊഗസനതൊണുള്ളതന്റ്.  എതമതൊതഅ  സതൊപനങ്ങളതൊണുള്ളതന്റ്.  അവരക്കന്റ്

സഞ്ചരണിക്കതൊനുള്ള  വതൊഹനങ്ങളണില.  മൂന്നന്റ്  നണികയതൊജകേമണ്ഡലങ്ങള്ക്കന്റ്  ഒരു

വതൊഹനഅ,  അതുഅ  വതൊടകേയ്തക്കടുക്കുന്ന  വതൊഹനമതൊണന്റ്.  ഇതണിതലലതൊഅ  വലണിയ

രസ്വീതണിയണിലുള്ള  വസ്വീഴ്ച  വരുന്നു.  ഇവണിതട  നണിയമനങ്ങള് നടത്തുന്ന കേതൊരല്യതണില

അനതൊസ കേതൊണണിക്കുന്നു. 39  സരക്കണിളതൊണുള്ളതന്റ്.  അതണില ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ

ഉകദേല്യതൊഗസരുതട  തസണികേ  ഒഴണിഞ്ഞുകേണിടക്കുകേയതൊണന്റ്.  ഇതന്റ്  വളതര

ഗഇൗരവകതതൊതട  കേകണതണ്ടതൊരു  കേതൊരല്യമതൊണന്റ്.  ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ  വകുപണിതന

ശക്തണിതപടുതണഅ.  അതണിനനുസരണിച്ചന്റ്  ഉകദേല്യതൊഗസതര  നണിയമണിക്കണഅ.

ഒഴണിഞന്റ്  കേണിടക്കുന്ന  തസണികേകേളുതണ്ടങണില  ഉടന  നണിയമനഅ  നടതണഅ.

അതരഅ  കേതൊരല്യങ്ങളണിലുള്ള  വസ്വീഴ്ച  ഇന്നന്റ്  കകേരളതണിതല  സതൊധതൊരണക്കതൊരതൊയ

ജനങ്ങതളയതൊണന്റ്  ബതൊധണിക്കുന്നതന്റ്.  കദേവനന്ദമതൊര  ഇനണി

ഉണ്ടതൊകേതൊതണിരണിക്കണതമങണില  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  രഅഗതന്റ്  ശക്തമതൊയ

ഇടതപടലുകേള് ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ വകുപണിതന്റെ ഭതൊഗത്തുനണിന്നുമുണ്ടതൊകേണതമന്നതൊണന്റ്

ഇഇൗ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂതട ആവശല്യതപടതൊനുള്ളതന്റ്.
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ആകരതൊഗല്യ-വനണിത-ശണിശുവണികേസന   വകുപമന്ത്രണി  (ശ്രസ്വീമതണി  വസ്വീണതൊ

കജതൊരജന്റ്): സര,  കരതൊഗഅ വന്നതൊല ഏറവഅ മണികേച്ച ചെണികേണിത ലഭല്യമതൊകുന്നതണിനുഅ

ലഭല്യമതൊക്കുന്നതണിനുഅ  നതമലതൊവരുഅ  പതൊധതൊനല്യഅ  നലകുന്നവരതൊണന്റ്.  എന്നതൊല

കരതൊഗഅ വരതൊതതയണിരണിക്കതൊന അതണിലുഅ പതൊധതൊനല്യഅ നലകകേണ്ടതതൊയണിട്ടുതണ്ടന്നന്റ്

നമണില  പലരുഅ  മറന്നുകപതൊകുന്നു.  നമ്മുതട  ലക്ഷല്യഅ  കരതൊഗങ്ങള്  വരതൊതത

കനതൊക്കുകേതയന്നതതൊണന്റ്.  സഅസതൊന  സരക്കതൊരണിതന്റെ  ലക്ഷല്യഅ

കരതൊഗങ്ങള്തക്കതണിതര  ജനങ്ങള്ക്കന്റ്  നല  കരതൊഗപതണികരതൊധകശഷണിയുണ്ടതൊവകേ,

അതണിനുള്ള  സതൊഹചെരല്യമുണ്ടതൊക്കുകേതയന്നതതൊണന്റ്.  ഇതണികലറവഅ  പധതൊനമതൊണന്റ്

ശുദ്ധമതൊയ  ആഹതൊരഅ.  ഭക്ഷണതണില  മതൊയഅ  കേലരത്തുന്നതന്റ്  കണിമണിനല

കുറമതൊണന്റ്.  ആഹതൊരതണില  മതൊയഅ  കേലരത്തുന്നവരതക്കതണിതരയുഅ

വൃതണിരഹണിതമതൊയണി  ഭക്ഷണഅ  പതൊകേഅ  തചെയ്യുന്നവരതക്കതണിതരയുഅ

വണിളമ്പുന്നവരതക്കതണിതരയുഅ  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  വകുപന്റ്  വണിട്ടുവസ്വീഴ്ചയണിലതൊത

നടപടണികേള്  സസസ്വീകേരണിക്കുകേയതൊണന്റ്.  അതന്റ്  കേരശനമതൊയണി  തുടരുകേയുഅ  തചെയ്യുഅ.

സഅസതൊനതന്റ്  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  പവരതനങ്ങള്  ശക്തമതൊക്കുന്നതണിനുഅ

അതുവഴണി  സുരക്ഷണിതമതൊയ  ഭക്ഷണഅ  ജനങ്ങള്ക്കന്റ്  ലഭല്യമതൊക്കുന്നതണിനുമതൊയണി

ഉഇൗരജണിതമതൊയ  പവരതനങ്ങളതൊണന്റ്  ഇക്കതൊലഘടതണില  വകുപന്റ്
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നടതണിവരുന്നതന്റ്.  സതൊറപ്യൂടറണി  പരണികശതൊധനകേള്ക്കുപുറകമ

ഉതവസസ്വീസണുകേളണിലുഅ  വണികശഷതൊവസരങ്ങളണിലുഅ  മഴക്കതൊലഅ,കവനലക്കതൊലഅ

തുടങ്ങണി  പകേരച്ചവല്യതൊധണി  വല്യതൊപന  സതൊദ്ധല്യതയുള്ള  സന്ദരഭങ്ങളണിലുഅ

ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ സസതൊഡുകേള് രൂപസ്വീകേരണിച്ചന്റ്  പകതല്യകേ പരണികശതൊധനകേള് വകുപന്റ്

നടതണിവരുന്നുണ്ടന്റ്. ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ ഗുണനണിലവതൊര നണിയമഅ ലഅഘണിക്കുന്നതതൊയണി

ശ്രദ്ധയണിലതപടതൊല  നണിയമപരമതൊയ  കപതൊസണികേപ്യൂഷന,  അഡ്ജജ്യുഡെണികക്കഷന

നടപടണികേള്  സസസ്വീകേരണിക്കുന്നുണ്ടന്റ്.  2006-തല  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  നണിയമപകേതൊരഅ

കഹതൊടലുകേള്, തറകസതൊറനകേള്, കേതൊററണിഅഗന്റ് യൂണണിറ്റുകേള്, തട്ടുകേടകേള്, മറന്റ് ഭക്ഷല്യ

ഉലതൊദേന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  എന്നണിവയണിതല  ഭക്ഷണ  പദേതൊരത്ഥങ്ങള്  തതകേകേതൊരല്യഅ

തചെയ്യുന്നവരക്കുഅ ഭക്ഷല്യ സഅരഅഭകേരക്കുഅ കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷതൊ അകതതൊറണിറണി

നണിഷ്കരഷണിക്കുന്ന  ഫുഡെന്റ്  കസഫണി  തട്രേയണിനണിഅഗന്റ്  സരടണിഫണികക്കഷന  കകേതൊവണിഡെന്റ്

പശതൊതലതണിലുഅ  ക്ലതൊസുകേള്  നലകേണി  നടതണിവരുന്നതണിനുഅ

രണ്ടതൊയണിരതണിലധണികേഅ  സരടണിഫണിക്കറ്റുകേള്  ഇഇൗ  രസ്വീതണിയണില  വണിതരണഅ

തചെയ്യുകേയുഅ തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.  സഅസതൊനതത വണിദേല്യതൊരത്ഥണികേളണില ഭക്ഷല്യ സുരക്ഷ

സഅബനണിച്ചന്റ് അവകബതൊധഅ സൃഷണിക്കുന്നതണിനതൊയണി 'Safe and Nutritious food

at  Shool'  എന്ന പദ്ധതണി  നടപണിലതൊക്കണിവരുന്നു.  സമ്പൂരണ്ണ  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ
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ഗ്രതൊമപഞ്ചതൊയതന്റ്  എന്ന  പദ്ധതണി  പഞ്ചതൊയത്തുകേളണിതല  എലതൊ  ഭക്ഷല്യ

സഅരഅഭകേതരയുഅ  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  തതലസനസന്റ്  രജണികസ്ട്രേഷന  പരണിധണിയണില

തകേതൊണ്ടുവരുന്നതണിനുഅ  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷ  സഅബനണിച്ച  അവകബതൊധഅ

വളരത്തുന്നതണിനുഅ  നടപണിലതൊക്കുകേയതൊണന്റ്.  കകേരളതണിതല  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ

പവരതനങ്ങള്  ശക്തണിതപടുത്തുന്നതണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി  ഇഇൗ  വരഷഅ  6

ജണിലകേള്ക്കതൊണന്റ്  പുതുതതൊയണി  തമതൊതതബല  ഭക്ഷല്യ  പരണികശതൊധനതൊ  ലതൊബുകേള്

അനുവദേണിച്ചതന്റ്.  ഭക്ഷണ  സതൊധനങ്ങളുതട  പരണികശതൊധനയതൊയണി  എലതൊ

ജണിലകേളണിലുഅ  തമതൊതതബല  ഫുഡെന്റ്  തടസണിഅഗന്റ്  ലതൊബുകേള്  ഏരതപടുതണിയ

ഇനല്യയണിതല  ആദേല്യ  സഅസതൊനമതൊയണി  കകേരളഅ  മതൊറണിയണിരണിക്കുന്നു.

തപതൊതുജനങ്ങളണിലനണിന്നുഅ  ലഭല്യമതൊകുന്ന  കുടണിതവള്ളഅ,  പതൊല,  ഭക്ഷല്യ  എണ്ണ

എന്നണിവ  ഇഇൗ  തമതൊതതബല  ലതൊബുകേളണില  കവഗതണില  പരണികശതൊധണിക്കതൊന

സതൊധണിക്കുഅ.  ഓകരതൊ  ജണിലയണിതലയുഅ  പലപകദേശങ്ങളണില  ഇഇൗ  ലതൊബുകേളുതട

കസവനഅ  ലഭല്യമതൊക്കതൊനുഅ  കേഴണിയുഅ.  കടതൊതത  തഎ.ഇ.സണി.  (Information,

Education  and  Communication) പവരതനങ്ങളുതട  ഭതൊഗമതൊയണി

തപതൊതുജനങ്ങള്ക്കന്റ്  കബതൊധവലക്കരണഅ  നടത്തുന്നതണിനുഅ  ഇഇൗ  ലതൊബുകേള്

ഉപകയതൊഗണിച്ചുവരുന്നു.  2006-തല  ഭക്ഷല്യ  സുരക്ഷതൊ  ഗുണനണിലവതൊര
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നണിയമപകേതൊരഅ  ഭക്ഷല്യവസ്തുക്കളുതട  നണിരമതൊണഅ,  സഅഭരണഅ,  വണിതരണഅ,

വണിലപന  തുടങ്ങണിയവയുമതൊയണി  ബനതപട  എലതൊ  ഭക്ഷല്യസഅരഅഭകേരുഅ  ഭക്ഷല്യ

സുരക്ഷതൊ  തതലസനസന്റ്   അഥവതൊ  രജണികസ്ട്രേഷന  കനടണിയണിരണികക്കണ്ടതതൊണന്റ്.

തതലസനകസതൊ  രജണികസ്ട്രേഷകനതൊ  എടുക്കതൊത  സതൊപനങ്ങള്തക്കതണിതര

ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ ഗുണനണിലവതൊര നണിയമപകേതൊരമുള്ള കനതൊടസ്വീസന്റ് നലകേണിയ കശഷഅ

പണിഴ  ചുമത്തുകേകയതൊ  കപതൊസണികേപ്യൂഷന  നടപടണികേള്  സസസ്വീകേരണിക്കുകേകയതൊ

തചെയ്യുന്നുണ്ടന്റ്.  തതലസനസന്റ്  കനടുന്നതുവതര  സതൊപനങ്ങളുതട  പവരതനഅ

തടയുന്ന നടപടണികേളുഅ സസസ്വീകേരണിച്ചുവരുന്നു. തതലസനസന്റ്, രജണികസ്ട്രേഷന എന്നണിവ

കനടുന്നതണിനന്റ്  വകുപന്റ്  മുകഖന  പകതല്യകേഅ  കമളകേളുഅ  സഅഘടണിപണിക്കുന്നുണ്ടന്റ്.

ശുചെണിതസമണിലതൊത  ഭക്ഷണഅ  വണിളമ്പുന്ന  കഹതൊടലുകേള്തക്കതണിതര  ശക്തമതൊയ

നടപടണികേളതൊണന്റ്  ഇക്കതൊരല്യതണില  സസസ്വീകേരണിക്കുന്നതന്റ്.  കേഴണിഞ  ഒരു

വരഷക്കതൊലയളവണില  സഅസതൊനത്തുടനസ്വീളഅ  കഹതൊടലുകേള്,  തറകസതൊറനകേള്

കകേന്ദ്രസ്വീകേരണിച്ചന്റ്  140385  പരണികശതൊധനകേള്  നടത്തുകേയുഅ  3139

സതൊപനങ്ങള്ക്കന്റ്  കനതൊടസ്വീസന്റ്  നലകുകേയുഅ ഗുരുതമതൊയ വസ്വീഴ്ച  വരുതണിയ  355

സതൊപനങ്ങള്ക്കന്റ് കക്ലതൊഷര കനതൊടസ്വീസന്റ് നലകുകേയുഅ തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്. 'നല ഭക്ഷണഅ

നതൊടണിതന്റെ  അവകേതൊശഅ'  എന്ന കേല്യതൊമയണിന ജനകേസ്വീയ  പങതൊളണിതകതതൊടുകടണി
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ആരഅഭണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.  സഅസതൊനത്തുടനസ്വീളഅ  ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ  വകുപന്റ്

നടതണിതക്കതൊണ്ടണിരണിക്കുന്ന  എനകഫതൊഴന്റ്തമന്റെന്റ്  പവരതനങ്ങള്  കടുതല

ശക്തണിതപടുത്തുന്നതണിതന്റെ ഭതൊഗമതൊയണി 'ഓപകറഷന മതല്യ, ഓപകറഷന ജതൊഗ്രത'

തുടങ്ങണിയ പകതല്യകേ പരണികശതൊധന  പവരതനങ്ങള് നടതണിവരുന്നു.  2022

ഏപണില  മതൊസതണിലതൊണന്റ്  ഈ  കേല്യതൊമയണിന  ആരഅഭണിച്ചതന്റ്.   കേതൊസരകഗതൊഡെന്റ്

പതതൊഅ  ക്ലതൊസന്റ്  വണിദേല്യതൊരത്ഥണിനണി  ഷവരമ  കേഴണിച്ചന്റ്  മരണിച്ച  ദേഇൗരഭതൊഗല്യകേരമതൊയ

സഅഭവമുണ്ടതൊയണിട്ടുള്ളതന്റ്  2022  കമയന്റ്  മതൊസതണിലതൊണന്റ്.   പതന്റ്  വരഷഅമുമ്പുഅ

സമതൊനമതൊതയതൊരു  സഅഭവമുണ്ടതൊയണിരുന്നു.    ഈ  രണ്ടന്റ്  സഅഭവങ്ങളുതടയുഅ

പശതൊതലതണില  ഭക്ഷല്യവണിഷബതൊധ  തപതടന്നുണ്ടതൊകേതൊവന്ന  ഒരു  ഭക്ഷല്യവസ്തു

എന്നനണിലയണില  ഷവരമ പതൊചെകേഅ തചെയ്യുന്നതണിലുഅ വണിതരണഅ തചെയ്യുന്നതണിലുഅ

ചെണില  മതൊനദേണ്ഡ ങ്ങളുണ്ടതൊകേണതമന്നന്റ്  വകുപന്റ്  കേതൊണുകേയുഅ

ഇതണിതന്റെയടണിസതൊനതണില  അവ  നണിശയണിക്കുകേയുഅ  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.   മറന്റ്

സഅസതൊനങ്ങളണിലനണിന്നന്റ്  കകേരളതണികലയ്തക്കത്തുന്ന  മതല്യഅ,  മതൊഅസഅ

എന്നണിവയുതട  പരണികശതൊധനയുഅ  ശക്തമതൊക്കണിയണിട്ടുണ്ടന്റ്.   തചെക്കുകപതൊസ്റ്റുകേള്വഴണി

സഅസതൊനകതയ്തക്കത്തുന്നതുള്തപതടയുള്ള മതല്യഅ  പരണികശതൊധണിക്കുന്നതണിനന്റ്

ശക്തമതൊയ കമസ്വീകേരണങ്ങളുഅ  രഹസല്യ സസതൊഡുകേളുഅ രൂപസ്വീകേരണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.  2022
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ഏപണില  മുതല  ജൂണ്  വതര  ആറതൊയണിരകതതൊളഅ  പരണികശതൊധനകേള്

നടത്തുകേയുഅ  2961  സരവയലനസന്റ്  സതൊമണിളുകേള്  കശഖരണിക്കുകേയുഅ  139

വല്യക്തണികേള്/സതൊപനങ്ങള്   എന്നണിവരതക്കതണിതര  കനതൊടസ്വീസന്റ്  നലകുകേയുഅ

28492  കേണികലതൊ   കകേടതൊയ  മതല്യഅ  നശണിപണിക്കുകേയുഅ  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.   ഷവരമ

വണിലക്കുന്ന  കേടകേളണില  ഈ  കേതൊലഘടതണില  5976   പരണികശതൊധനകേളുഅ

ലലസനസണിലതൊതത പവരതണിച്ചണിരുന്ന  225  സതൊപനങ്ങള് കേതണ്ടത്തുകേയുഅ

വൃതണിഹസ്വീനമതൊയ സതൊഹചെരല്യതണില പവരതണിച്ചണിരുന്ന  168  സതൊപനങ്ങളുതട

പവരതനഅ  തതൊലതൊലണികേമതൊയണി  നണിരതണിവയ്ക്കുകേയുഅ  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.   പസ്തുത

മറുപടണിയുതട  ബതൊക്കണിഭതൊഗഅ  കമശപറത്തുവയതൊഅ.+  ഒരു  കേതൊരല്യഅകടണി

സൂചെണിപണിക്കതൊനുള്ളതന്റ്,  ലഹജസ്വീന   കററണിഅഗണിതന്റെ  അടണിസതൊനതണില

ഭക്ഷണശതൊലകേതള  കവരതണിരണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.  527  ഭക്ഷണശതൊലകേള്

ജണിലതൊടണിസതൊനതണില  കററന്റ്  തചെയ്തണിട്ടുണ്ടന്റ്.   ഇതന്റ്  തവബ്ലസറണില

പസണിദ്ധസ്വീകേരണിക്കുന്നതതൊണന്റ്.  ഈ കററണിഅഗണിലതപടതൊത  ഭക്ഷണശതൊലകേള് ഈ

ഗുണനണിലവതൊരതണിലതപടുന്നണില എന്നുള്ളതതൊണന്റ് ഇതണിതന്റെ അരത്ഥഅ.  ഇതണിതന്റെ

ഭതൊഗമതൊയണി ദേസ്വീരഘമതൊയ മറുപടണിയുണ്ടന്റ്.   ഞതൊനതന്റ് കമശപറത്തുവയ്ക്കുന്നു.+

+ മറുപടണിയുതട ബതൊക്കണിഭതൊഗഅ അനുബനമതൊയണി കചെരക്കുന്നു.

+
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ശ്രസ്വീ  .    എ  .    പണി  .    അനണില  കുമതൊര:  സര,   അഅഗനവതൊടണികേളണിലുഅ

വണിദേല്യതൊലയങ്ങളണിലുഅ  നലകുന്ന  ഭക്ഷണസതൊധനങ്ങളുഅ  ശബരണിമലയണില

തകേതൊടുക്കുന്ന  പസതൊദേവതമതൊതക്ക  കടുതല  പരണികശതൊധനയന്റ്

വണികധയമതൊക്കണതമന്നന്റ്  സണി.  ആനഡെന്റ്  എ.ജണി.   ഓഡെണിറണിഅഗണില പറയുന്നുണ്ടന്റ്.

സണി.  ആനഡെന്റ്  എ.ജണി.  കേതണ്ടത്തുകേയുഅ  അതന്റ്   ഗവണ്തമന്റെണിനുമുന്നണില

സമരപണിച്ചണിട്ടുള്ളതുമതൊയ ഇതരതണിലുള്ള ഒടനവധണി നണിരകദശങ്ങള് ഏതറടുതന്റ്

പശ്നങ്ങള്  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനുള്ള   അടണിയനര  നടപടണി  സസസ്വീകേരണിക്കതൊന

സരക്കതൊര തയതൊറതൊകുകമതൊ?

ശ്രസ്വീമതണി  വസ്വീണതൊ  കജതൊരജന്റ്:  സര,  ശബരണിമലയുമതൊയണി  ബനതപട

ഇതരതണിലുള്ള  പരണികശതൊധനകേള്  ശക്തമതൊക്കുന്നതണിനന്റ്  തസ്വീരുമതൊനണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.

പതനഅതണിട  ജണിലയണില   ഏറവഅ  ആധുനണികേരസ്വീതണിയണിലുള്ള  ഒരു  ഭക്ഷല്യ

പരണികശതൊധന  ലതൊബന്റ്   നണിരമണിക്കുന്നതണിനുള്ള  നടപടണികേളതൊരഅഭണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.

നണിരമതൊണഅ അടുത ദേണിവസങ്ങളണിലതതന്ന ആരഅഭണിക്കുകേയതൊണന്റ്.  നണിലവണില

തണിരുവനനപുരഅ,  എറണതൊകുളഅ,  കകേതൊഴണികക്കതൊടന്റ്  എന്നസ്വീ ജണിലകേളണിലതൊയണി  മൂന്നന്റ്

റസ്വീജണിയണല അനലറണിക്കല  ലതൊബുകേളുഅ കടതൊതത കേണ്ണൂരണിതല കത്തുപറമണില

റസ്വീജണിയണല  അനലറണിക്കല  ലതൊബന്റ്  പവരതനഅ  ആരഅഭണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.
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ശതൊസസ്വീയവഅ  ആധുനണികേ  രസ്വീതണിയണിലുള്ളതുമതൊയ  ലതൊബുകേള്  സഅസതൊനതന്റ്

കവണതമന്നുള്ളതതൊണന്റ്  നണിലപതൊടന്റ്.   തമതൊലബല  ലതൊബുകേളുതട  കേതൊരല്യഅ

ഞതൊനണിവണിതട  സൂചെണിപണിച്ചു.  അഅഗനവതൊടണികേളണിലുള്തപതട  ഏറവഅ  ശുദ്ധവഅ

ആകരതൊഗല്യകേരവമതൊയ  ഭക്ഷണഅ  നലകുന്നു  എന്നുള്ളതുതതന്നയതൊണന്റ്

ഉറപതൊക്കുന്നതന്റ്.  അതണിനുകവണ്ടണി കേതൊരല്യക്ഷമമതൊയ പവരതനങ്ങള് സരക്കതൊര

നടപണിലതൊക്കുന്നുണ്ടന്റ്.   തപതൊതുജനങ്ങളുതടകടണി  പങതൊളണിതഅ  ഇതണിലുണ്ടന്റ്.

18004251125  എന്ന  കടതൊള്  ഫസ്വീ  നമര  എലതൊ  ഭക്ഷണശതൊലകേളണിലുഅ

റകസതൊറനകേളണിലുഅ  പദേരശണിപണിക്കണതമന്നുള്ളതതൊണന്റ്.   ഈ  നമരണില

വണിളണിക്കതൊഅ.   അതലതൊതത  ഒരു  ഗ്രണിവനസസന്റ്  കപതൊരടല,  ഭക്ഷല്യസുരക്ഷതൊ

വകുപണിതന്റെ തവബ്ലസറണിലുഅ പസണിദ്ധസ്വീകേരണിച്ചണിട്ടുണ്ടന്റ്.    ആ തവബ്ലസറണില

പരതൊതണി  കനരണിടന്റ്  നലകുകേയുഅ  തചെയതൊഅ.   ബഹുമതൊനതപട  അഅഗഅ  കനരതത

സരടണിഫണികക്കഷതന്റെ  കേതൊരല്യഅ  പറഞണിരുന്നു.  എലതൊ  ഭക്ഷണശതൊലകേളുഅ

വരഷതണിതലതൊരണിക്കല പരണികശതൊധണിച്ചന്റ് ആ സരടണിഫണിക്കറന്റ് ഭക്ഷണശതൊലകേളണില

പദേരശണിപണിക്കണതമന്ന നണിരകദശവഅ തകേതൊടുതണിട്ടുണ്ടന്റ്.


