
അനുബനന-2

ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ വകുപപ്പിനന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശകപ്പിനപടുതത്തണ്ടതപ്പിനന്റെ

ആവശക്ഷ്യകത സനബനപ്പിചച   ശശ  .   എ  .   പപ്പി  .   അനപ്പില് കുമക്ഷാര്  ,   എന  .  എല്  .  എ  .

അവതരപ്പിപപ്പിച ശദ്ധകണപ്പിക്കലപ്പിനച ബഹ  .  ആതരക്ഷാഗക്ഷ്യ   -  വനപ്പിത  -  ശപ്പിശുവപ്പികസന

വകുപ്പുമനപ്പി നല്കപ്പിയ  മറുപടപ്പിയുനട വപ്പിശദക്ഷാനശങ്ങള്

 സനസക്ഷാനത്തച  കടകളപ്പിലനമറന  വപ്പില്ക്കുന്ന  ജജ്യൂസുകളുനട

പരപ്പിതശക്ഷാധനകളുനട  ഭക്ഷാഗമക്ഷായപ്പി  1918  പരപ്പിതശക്ഷാധനകള്  നടത്തപ്പി  മതപ്പിയക്ഷായ

ശുചപ്പിതത്വ  മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങള്  പക്ഷാലപ്പിക്കക്ഷാത്ത  സക്ഷാപനങ്ങളുനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നപ്പിര്ത്തപ്പിവയപ്പിക്കുകയുന  75  സക്ഷാപനങ്ങള്ക്കച പപ്പിഴ ചുമത്തുകയുന പഴകപ്പിയ  1008

ലപ്പിറ്റര് പക്ഷാലന തകടക്ഷായ പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് നശപ്പിപപ്പിക്കുകയുന നചയപ്പിട്ടുണ്ടച. 

RUCO  (Repurpose  Used  Cooking  Oil)  നസ്പെഷക്ഷ്യല്  ഡഡ്രൈവപ്പിനന്റെ

ഭക്ഷാഗമക്ഷായപ്പി  നടത്തപ്പിയ  പരപ്പിതശക്ഷാധനയപ്പില്  96  ലപ്പിറ്റര്  ഉപതയക്ഷാഗപ്പിച  എണ

നശപ്പിപപ്പിക്കുകയുന നചയ.

ഭകണശക്ഷാലകള്ക്കച  ഡഹൈജശന്  തറേറ്റപ്പിനഗച  നല്കുന്നതപ്പിനുള്ള  നടപടപ്പികള്

പുതരക്ഷാഗമപ്പിച്ചുവരുന.  527  ഭകണശക്ഷാലകനള  മക്ഷാനദണ്ഡമനുസരപ്പിചച  തറേറ്റച

നചയപ്പിട്ടുണ്ടച.   ഇവയുനട തറേറ്റപ്പിനഗച കക്ഷാറ്റഗറേപ്പിയുന തപരുവപ്പിവരങ്ങളുന ജപ്പില്ല തപ്പിരപ്പിചച

ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപപ്പിനന്റെ  നവബ്ഡസറ്റപ്പില്  പ്രസപ്പിദ്ധശകരപ്പിക്കക്ഷാന്  നടപടപ്പി

സത്വശകരപ്പിചപ്പിട്ടുണ്ടച.   ഇതപ്പില്നപടക്ഷാത്ത  ഭകണശക്ഷാലകള്,  നപ്പിര്ദപ്പിഷ്ട  നപ്പിലവക്ഷാരന



പുലര്ത്തുന്നപ്പില്ല  എന്നക്ഷാണര്തന.   ജനങ്ങള്ക്കച  ഇന്റെറേക്ഷാകച  നചയക്ഷാന്  കഴപ്പിയുന്ന

നമക്ഷാഡബല് ആപ്പുന തയക്ഷാറേക്ഷാവുകയക്ഷാണച. 

ഡലസന്സുന ശപ്പിചപ്പിതത്വവുമപ്പില്ലക്ഷാത്ത കടകളപ്പില് ഭകക്ഷ്യവസ്തുക്കള് വപ്പിതരണന

നചയ്യുന്നതച  തടയുന്നതപ്പിനുന  നപക്ഷാതുജനങ്ങള്ക്കച  ഗുണനപ്പിലവക്ഷാരമുള്ള  ഭകണന

ഉറേപക്ഷാക്കുന്നതപ്പിനുമക്ഷായപ്പി  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപച  കഴപ്പിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷ

കക്ഷാലയളവപ്പില് 51313  സക്ഷാപനങ്ങള് പരപ്പിതശക്ഷാധപ്പിക്കുകയുന 10512 സക്ഷാമപ്പിളുകള്

തശഖരപ്പിക്കുകയുന 6646  സക്ഷാപനങ്ങള്ക്കച തനക്ഷാടശസച നല്കുകയുന 1,00,71,250

രൂപ  പപ്പിഴ  ചുമത്തുകയുന  നചയപ്പിട്ടുണ്ടച.   കൂടക്ഷാനത  648  അഡ്ജജ്യൂഡപ്പിതക്കഷന്

തകസുകളുന 394 തപ്രക്ഷാസപ്പികജ്യൂഷന് തകസുകളുന ഫയല് നചയപ്പിട്ടുണ്ടച.

ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപപ്പിനുകശഴപ്പിലള്ള  സനസക്ഷാനനത്ത  വപ്പിവപ്പിധ

നപ്പിതയക്ഷാജകമണ്ഡലങ്ങളപ്പിനല  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  സര്ക്കപ്പിള്  ഓഫശസുകളപ്പിലക്ഷായപ്പി

ആനക  ഒഴപ്പിഞ്ഞുകപ്പിടക്കുന്ന  39  ഒഴപ്പിവുകളുന  പപ്പി.എസച.സപ്പി.-യപ്പിതലയച  റേപ്പിതപക്ഷാര്ടച

നചയപ്പിട്ടുണ്ടച. ഇതപക്ഷാള് പ്രസപ്പിദ്ധശകരപ്പിചപ്പിട്ടുള്ള പപ്പി.എസച.സപ്പി. റേക്ഷാങച ലപ്പിസപ്പില്നപ്പിനന

നപ്പിയമനന  നടത്തുവക്ഷാനുള്ള  അഡഡത്വസച  നമതമക്ഷാ  ലഭക്ഷ്യമക്ഷാകുന്നമുറേയച  മുഴുവന്

തസപ്പികകളപ്പിതലയന നപ്പിയമനന നടത്തുന്നതക്ഷാണച.

ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപപ്പിനുകശഴപ്പില്  തപ്പിരുവനന്തപുരന,  എറേണക്ഷാകുളന,

തകക്ഷാഴപ്പിതക്കക്ഷാടച   എന്നശ  ജപ്പില്ലകളപ്പിലക്ഷായപ്പി  മൂന്നച  റേശജപ്പിയണല്  അനലപ്പിറ്റപ്പിക്കല്



ലക്ഷാബുകളുന അതുകൂടക്ഷാനത പത്തനനതപ്പിട ജപ്പില്ലയപ്പില് ജപ്പില്ലക്ഷാ ഭകക്ഷ്യ പരപ്പിതശക്ഷാധനക്ഷാ

ലക്ഷാബുന  കണ്ണൂര്   ജപ്പില്ലയപ്പില്  കൂത്തുപറേമച  വലപ്പിയ  നവളപ്പിചന  എന്ന  സലത്തച

റേശജപ്പിയണല്  അനലപ്പിറ്റപ്പിക്കല്  ലക്ഷാബുന  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭപ്പിചപ്പിട്ടുണ്ടച.

പത്തനനതപ്പിട  ജപ്പില്ലയപ്പിനല  ജപ്പില്ലക്ഷാ  ഫുഡച  നടസപ്പിനഗച  ലതബക്ഷാറേടറേപ്പി  നപ്പിലവപ്പില്

പ്രവര്ത്തപ്പിച്ചുവരുന്ന  വക്ഷാടക  നകടപ്പിടത്തപ്പില്നപ്പിനന  പുതപ്പിയ  നകടപ്പിടത്തപ്പിതലയച

മക്ഷാറുന്നതപ്പിനക്ഷായപ്പി  സര്ക്കക്ഷാര് സലന അനുവദപ്പിക്കുകയുന ആയതപ്പിനന്റെ നപ്പിര്മക്ഷാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉടന് ആരനഭപ്പിക്കുന്നതുമക്ഷാണച.  ആധുനപ്പിക ലക്ഷാബക്ഷാണച അവപ്പിനട

സജ്ജമക്ഷാക്കുന്നതച. 

ഭകക്ഷ്യ  വപ്പിഷബക്ഷാധ  തപക്ഷാനലയുള്ള  അടപ്പിയന്തപ്പിര  സക്ഷാഹൈചരക്ഷ്യങ്ങളപ്പില്

ഭകക്ഷ്യസുരക ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നതപ്പിനച ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ വകുപപ്പിനന്റെ നപ്പിയനണത്തപ്പില്

24 മണപ്പിക്കൂറുന പ്രവര്ത്തനസജ്ജമക്ഷായ Quick Response Team (QRT) എല്ലക്ഷാ

ജപ്പില്ലകളപ്പിലന  പ്രവര്ത്തപ്പിച്ചുവരുന.   ഭകക്ഷ്യസുരക  സനബനപ്പിചച

നപക്ഷാതുജനങ്ങളപ്പില്നപ്പിനന  പരക്ഷാതപ്പി   സത്വശകരപ്പിക്കുന്നതപ്പിനക്ഷായപ്പി  24  മണപ്പിക്കൂറുന

പ്രവര്ത്തപ്പിക്കുന്ന  ജപ്പി.സപ്പി.സപ്പി.  (ഗവണ്നമന്റെച  തകക്ഷാണ്ടക്ഷാകച  നസന്റെര്)  മുതഖന

പ്രവര്ത്തപ്പിപപ്പിച്ചുവരുന്ന  തടക്ഷാള്ഫശ  നമര്  (1800  425  1125)  സനസക്ഷാനത്തച

നപ്പിലവപ്പിലണ്ടച.   ഇതച  നമ്മുനട  എല്ലക്ഷാ  ഭകണശക്ഷാലകളപ്പിലന

പ്രദര്ശപ്പിപപ്പിതക്കണ്ടതക്ഷാണച.  ഈ നമറേപ്പില് കൂടക്ഷാനത  നപക്ഷാതുജനങ്ങള്ക്കച തനരപ്പിടച



പരക്ഷാതപ്പി  നല്കുന്നതപ്പിനുള്ള  Grievance  Portal,  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപപ്പിനന്റെ

നവബ്ഡസറ്റപ്പിലന സജ്ജമക്ഷാക്കുനമുണ്ടച.


