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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

(1) പരണിസണിതണിലലലോല ലമേഖലയുമേലോയണി ബന്ധപപ്പെട്ട സുപപപ്രീംലകലോടതണി വണിധണി

ശ്രപ  .    എപ്രീം  .    എപ്രീം  .    മേണണി:  സര,   ബഫര ലസലോണണിപനെ സപ്രീംബന്ധണിച്ച  (0

മുതല  1  കണിലലലോമേപറ്റര)  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട സുപപപ്രീം ലകലോടതണിയുപട പുതണിയ വണിധണി

വന്നതണിപനെതുടരന്നന്ന് ഇടുക്കണി ജണില്ലയണിലപ്രീം സപ്രീംസലോനെപത്തെ ജനെങ്ങള്ക്കണിടയണിലപ്രീം

വലണിയ  ആശങ്കയലോണന്ന്  ഉണലോയണിരണിക്കുന്നതന്ന്.    അതുസപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന്

ഗവണ്പമേനണിപന നെണിലപലോടന്ന് ഇതണിലനെലോടകപ്രീം വവ്യക്തമേലോക്കണിയണിട്ടുണന്ന്. എന്നലോല ഇഇ

പശപ്രീം  സപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന്  പന്ത്രണന്ന്  കണിലലലോമേപറ്റര  ബഫര  ലസലോണ്  ലവണപമേന്നന്ന്

തപരുമേലോനെണിക്കുകയുപ്രീം  ഉത്തെരവന്ന്  ഇറക്കുകയുപ്രീം  പചെയ്ത  യു.ഡണി.എഫന്ന്.

ലനെതലോക്കന്മേലോര  ലബലോധപൂരവ്വമേലോയ  പചെലോരലവല ഗവണ്പമേനണിപനെതണിപര

സപ്രീംഘടണിപ്പെണിച്ചുപകലോണണിരണിക്കുകയലോണന്ന്. സുപപപ്രീം ലകലോടതണിയുപട ഉത്തെരവലോപണന്ന

വസ്തുത  മേറച്ചുവച്ചുപകലോണന്ന്  സപ്രീംസലോനെ  ഗവണ്പമേനലോണന്ന്  ഇഇ  നെണിലയണില

കലോരവ്യങ്ങള്  പകലോണ്ടുവന്നപതന്ന  രപതണിയണിലളള  വണിശദപകരണവപ്രീം  പസപ്രീംഗവപ്രീം

കവ്യലോമ്പയണിനപ്രീം  ശക്തമേലോയണി  നെടത്തുകയലോണന്ന്.   അതണിനെലോല  ഈ  പചെരണപ്രീം

വസ്തുതലോപരവപ്രീം സതവ്യസന്ധവമേല്ല.  ലകലോടതണി ഉത്തെരവണിലലയന്ന് എത്തെലോനെണിടയലോയ

സലോഹചെരവ്യവപ്രീം  യു.പണി.എ.  ഗവണ്പമേനണിപന  കലോലത്തുപകലോണ്ടുവന്ന
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നെടപടണികളുപമേല്ലലോപ്രീം  നെമ്മലളപറ  ചെരച്ച  പചെയ്തണിട്ടുള്ളതലോണന്ന്.    ഇഇ  പശപത്തെ

ലനെരണിടുന്നതണിനെന്ന്  ഗവണ്പമേനന്ന്  സസപകരണിച്ചണിരണിക്കുന്ന  നെണിലപലോടന്ന്  വളപര

വവ്യക്തമേലോണന്ന്. ജനെങ്ങള്ക്കണിടയണിലണലോയണിട്ടുള്ള ആശങ്ക ദൂരപകരണിക്കലോന് കഴണിയുന്ന

നെണിലയണില  ഗവണ്പമേനന്ന്  സസപകരണിച്ച  നെണിലപലോടന്ന്  വണിശദപകരണിക്കുന്നതന്ന്

ഉചെണിതമേലോയണിരണിക്കുപ്രീം.  തണികച്ചുപ്രീം  പതറ്റണിദ്ധലോരണ  പരത്തുന്ന  നെണിലയണിലളള

പചെലോരലവലയലോണന്ന്  ഗവണ്പമേനണിപനെതണിപര  പകലോണ്ടുവരുന്നതന്ന്.  അതണിപനെലോരു

പരണിഹലോര  മേലോരഗപ്രീം   കലോണണപമേന്നന്ന്  ഞലോന്  ഇഇ  അവസരത്തെണില

ആവശവ്യപപ്പെടുന.

വനെപ്രീം-വനെവ്യജപവണി  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (ശ്രപ  .    എ  .    പക  .    ശശപന്ദ്രന്):  സര,

ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  എപ്രീം.എല.എ.  ഇവണിപട  ഉന്നയണിച്ച  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണണിക്കലണിലൂപട

അലദ്ദേഹപ്രീംതപന്ന  പതണിപക്ഷത്തെണിപന  ഉലദ്ദേശവ്യപ്രീം  ചൂണണിക്കലോണണിക്കുകയുണലോയണി.

സപ്രീംസലോനെ  ഗവണ്പമേനണിപന  ഏപതങ്കണിലപ്രീം  ഒരു  നെടപടണിയുപട  ഭലോഗമേലോയണി

ഉണലോയണിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ലകലോടതണി വണിധണി.  എന്നലോല ആ വസ്തുത മേറച്ചുവയലോനള്ള

ശ്രമേപ്രീം സപ്രീംഘടണിതമേലോയണി നെടക്കുനപവന്നന്ന് ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട അപ്രീംഗപ്രീം ഉന്നയണിച്ചതന്ന്

ശരണിയലോണന്ന്.  03-06-2022-നെലോണന്ന്  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  സുപപപ്രീംലകലോടതണി  വണിധണി

പുറപപ്പെടുവണിച്ചതന്ന്.  പസ്തുത  വണിധണി  വന്നതണിപനെത്തുടരന്നന്ന്  സസപകരണിച്ച
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നെടപടണികളലോണന്ന്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  പലമേയത്തെണിലൂപട  അലദ്ദേഹപ്രീം  സഭയുപട

ശ്രദ്ധയണിലപകലോണ്ടുവന്നണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ജനെവലോസ  ലമേഖലകള്,  കൃഷണിയണിടങ്ങള്,

പതലോഴണിലണിടങ്ങള്  എന്നണിവപയപയല്ലലോപ്രീം  ഒഴണിവലോക്കണിപക്കലോണന്ന്  മേലോത്രലമേ  ബഫര

ലസലോണ് പഖവ്യലോപണിക്കലോന് പലോടുള്ളൂപവന്നലോണന്ന്  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട സുപപപ്രീംലകലോടതണി

വണിധണി വരുന്നതണിനമുമ്പുതപന്ന സരക്കലോര  ഈ കലോരവ്യത്തെണിപലടുത്തെ നെയപരമേലോയ

തപരുമേലോനെപ്രീം.  ഈ സഭയുപ്രീം അങ്ങപനെപയലോരു തപരുമേലോനെമേലോണന്ന്  എടുത്തെണിട്ടുള്ളതന്ന്.

ആ  തപരുമേലോനെത്തെണിപന  സണിരണിറ്റണില  നെണിനപകലോണലോണന്ന്  സരക്കലോര

പവരത്തെണിച്ചതന്ന്.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട സുപപപ്രീംലകലോടതണി ഒരു വണിധണി പുറപപ്പെടുവണിച്ചലോല

അതന്ന്  മേലോറ്റണിക്കണിട്ടലോൻ  ലകലോടതണിപയ  സമേപപണിക്കുകയല്ലലോപത  അതണിപനെ

ലകലോടതണിയുപട  ദയലോദലോക്ഷണിണവ്യപമേപന്നലോപക്ക  നെല്ല  ഭലോഷയണില  പറഞലോല

ലകള്ക്കലോന്  സുഖമുപണന്നല്ലലോപത,  ലകലോടതണി   വണിധണി  മേലോറ്റണിക്കണിട്ടലോന്  ലവണണി

ലകലോടതണിപയത്തെപന്ന  സമേപപണിച്ചലോലല  സലോധവ്യമേലോകൂപയന്ന  ബലോലപലോഠപ്രീം

നെമുപക്കല്ലലോവരക്കുപ്രീം  അറണിയലോവന്നതലോണന്ന്.  ആ  നെണിലയണില  സരക്കലോര

ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട   സുപപപ്രീംലകലോടതണിപയ  സമേപപണിച്ചു.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട

സുപപപ്രീംലകലോടതണി  പറഞതുലപലോപല  ലകന്ദ്ര  എകന്ന്പപരട്ടന്ന്  കമ്മണിറ്റണി  മുമ്പലോപക

അലപക്ഷ  സമേരപ്പെണിച്ചന്ന്  ലകന്ദ്ര  വനെപ്രീം-പരണിസണിതണി  മേന്ത്രലോലയത്തെണിപന



Uncorrected/Not for publication
01.02.2023

4

ശണിപലോരശലയലോടുകൂടണി  സുപപപ്രീംലകലോടതണിപയ  സമേപപണിക്കലോപമേന്ന  നെടപടണി  നെമ്മള്

സസപകരണിച്ചു.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട സുപപപ്രീംലകലോടതണിയണില ലകന്ദ്ര സരക്കലോര പകലോടുത്തെ

ലമേലോഡണിഫണിലക്കഷന്  ഹരജണിയണിലപ്രീം  സരക്കലോര  കക്ഷണിയലോയണി  ലചെരന.

നെണിങ്ങപളല്ലലോവരുപ്രീം  മേനെസണിലലോക്കണിയണിട്ടുള്ളതുലപലോപല  ആശസലോസകരമേലോയ

നെണിലപലോടലോണന്ന് ലകലോടതണിയുപട ഭലോഗത്തുനെണിനണലോയണിട്ടുള്ളതന്ന്. നെണിയമേലോനസൃതമേലോയ

നെടപടണികള്  സസപകരണിച്ചുപകലോണന്ന്  ജനെങ്ങളുപട  ആശങ്കയകറ്റലോനള്ള

നെടപടണികപളല്ലലോപ്രീം  സരക്കലോര   സസപകരണിക്കുന്നതലോയണിരണിക്കുപ്രീം.  ഇലപ്പെലോള് ബഫര

ലസലോണണിപന പശപ്രീം ഉയരത്തെണി ജനെങ്ങളണില ആശങ്കയുണലോക്കലോനെലോണന്ന് പലരുപ്രീം

ശ്രമേണിക്കുന്നതന്ന്. അത്തെരപ്രീം ശ്രമേങ്ങള് ഗുണപമേലോനപ്രീം  പചെയ്യുകയണിപല്ലന്നന്ന് പറയലോന്

ഞലോന്  ആഗ്രഹണിക്കുന.  ജനെവലോസ  ലമേഖലയണില  ബഫര  ലസലോണ്

പഖവ്യലോപണിക്കുന്ന  ലകലോടതണി  ഉത്തെരവന്ന്  മേലോറ്റണിക്കണിട്ടലോനപ്രീം  ജനെങ്ങള്ക്കന്ന്

സസസരവ്യജപവണിതപ്രീം  നെയണിക്കലോനള്ള  സലോഹചെരവ്യപ്രീം  ലഭവ്യമേലോക്കുകപയന്നതലോണന്ന്

സരക്കലോരണിപന  ലക്ഷവ്യപ്രീം.  അതണിനെനലയലോജവ്യമേലോയ  നെടപടണികള്  ഓലരലോന്നലോയണി

സസപകരണിച്ചുവരണികയലോണന്ന്.  ഇലപ്പെലോഴതന്ന്   ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട   സുപപപ്രീംലകലോടതണി

പരണിഗണണിക്കുകയുപ്രീം  വണിചെലോരണയുപട/പരണിലശലോധനെയുപട  വണിവണിധ  ഘട്ടങ്ങളണില

എത്തെണിനെണിലക്കുകയുമേലോണന്ന്.  നെമുക്കന്ന്  ശുഭപതപക്ഷലയലോടുകൂടണി  ആ  വണിധണിക്കലോയണി
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കലോത്തുനെണിലക്കലോപ്രീം.

ശ്രപ  .    എപ്രീം  .    എപ്രീം  .    മേണണി:  സര,  ഭലോരതത്തെണില ബഫര ലസലോണ്  പൂജവ്യപ്രീം

മുതല ഒരു കണിലലലോമേപറ്റര വപരപയന്നന്ന്  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  സുപപപ്രീംലകലോടതണി വണിധണി

വരലോനെണിടയലോയ  സലോഹചെരവ്യപ്രീം  അന്നന്ന്  യു.പണി.എ.  ഗവണ്പമേനണിപന  കലോലത്തെന്ന്

സസപകരണിച്ച  നെടപടണികളലല്ല;  ശ്രപ.  ജയറലോപ്രീം  രലമേശുപ്രീം  അന്നന്ന്  ഇടുക്കണി  എപ്രീം.പണി.

ആയണിരുന്ന   പണി. ടണി. ലതലോമേസുപമേല്ലലോപ്രീം അതണില വഹണിച്ച പങ്കന്ന് നെമ്മലളപറ ചെരച്ച

പചെയ്തണിട്ടുള്ള വണിഷയമേലോണന്ന്. അതുസപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന്  എനലോണന്ന്  പറയലോനള്ളതന്ന്?

ശ്രപ  .    എ  .    പക  .    ശശപന്ദ്രന്:  സര,   ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  അപ്രീംഗപ്രീം  ഉന്നയണിച്ച

ലചെലോദവ്യപ്രീം  വളപര  പസക്തമേലോണന്ന്.  ലകന്ദ്ര  സരക്കലോരണിപന   പപലോതുനെയത്തെണിപന

ഭലോഗമേലോയണി  അന്നപത്തെ  യു.ഡണി.എഫന്ന്.  സരക്കലോരണിപന  കലോലപത്തെ

മേന്ത്രണിയലോയണിരുന്ന                     ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട ലകലോണ്ഗ്രസന്ന് ലനെതലോവലോയ

ശ്രപ.  ജയറലോപ്രീം  രലമേശലോണന്ന്    അത്തെരപമേലോരു  നെണിയമേപ്രീം  പകലോണ്ടുവരുന്നതണിനെന്ന്

കരശനെമേലോയ നെണിലപലോടന്ന്  സസപകരണിച്ചതന്ന്. ആ നെണിലപലോടണിപനെപച്ചലോല്ലണി ലകരളത്തെണില

ഭണിന്നലോഭണിപലോയങ്ങളുണലോയണിരുന.  ആ  ഭണിന്നലോഭണിപലോയത്തെണിപന

അടണിസലോനെത്തെണില വലണിയ പലക്ഷലോഭങ്ങളുപ്രീം നെടന്നണിരുന.  0-12  കണിലലലോമേപറ്റര

വപരയുള്ള  വണിശലോലമേലോയ  ലമേഖലയലോണന്ന്  ആദവ്യപ്രീം  യു.ഡണി.എഫന്ന്.  സരക്കലോര
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പകലോടുത്തെപതന്ന കലോരവ്യപ്രീം  മേറനലപലോകരുതന്ന്.  അതണിനലശഷപ്രീം  അതന്ന്  തണിരുത്തെണി

ഒരു  കണിലലലോമേപറ്ററണിപലത്തെണിയണിട്ടുണന്ന്.  ഒരു  കണിലലലോമേപറ്ററണിനെകത്തെന്ന്  എന്ന

കലോരവ്യത്തെണില നെമ്മപളല്ലലോവരുപ്രീം ഐകകലണവ്യനെ  ഒരു ധലോരണയണിപലത്തുകയുപ്രീം

പചെയ്തണിട്ടുണന്ന്. 

(2)  ഭക്ഷവ്യശുചെണിതസവപ്രീം വണിഷരഹണിത ആഹലോരവപ്രീം ഉറപ്പുവരുലത്തെണതണിപന
ആവശവ്യകത

ശ്രപ  .   തണിരുവഞ്ചൂർ രലോധലോകൃഷ്ണൻ:  സര, നെമ്മുപട സപ്രീംസലോനെപത്തെ ഏറ്റവപ്രീം

കൂടുതല  ലവദനെണിപ്പെണിക്കുകയുപ്രീം  ദദുഃഖണിപ്പെണിക്കുകയുപ്രീം  പചെയ്തണിട്ടുള്ള  പല  മേരണങ്ങളുപ്രീം

നെടന്നണിട്ടുണന്ന്.  നെമ്മുപട  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  വകുപ്പെണിപന  പകടുകലോരവ്യസതയുപ്രീം

പണിടണിപ്പുലകടുമേലോണന്ന്  ഇവണിടപത്തെ  പധലോനെപപ്പെട്ട  കലോരണപമേന്നതന്ന്  ജനെങ്ങപളല്ലലോപ്രീം

കണറണിഞണിരണിക്കുകയലോണന്ന്.  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  നെണിയമേപ്രീം  നെടപ്പെലോക്കുന്നതണില

നെമ്മുപട  ഗവണ്പമേനന്ന്  പൂരണ്ണ  പരലോജയമേലോപണന്നലോണന്ന്  അനഭവങ്ങള്

പതളണിയണിച്ചുപകലോണണിരണിക്കുന്നതന്ന്.  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോവകുപ്പുപ്രീം  പവരത്തെനെങ്ങള്

ഏലകലോപണിപ്പെണിലക്കണ  ആലരലോഗവ്യവകുപ്പുപ്രീം  രണന്ന്  ലചെരണിയണില  നെണിലക്കുന

എന്നലോണന്ന് മേലോധവ്യമേ വലോരത്തെകള് വന്നണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ലകലോട്ടയത്തെന്ന് അലഫലോപ്രീം കഴണിച്ചന്ന്

ഒരലോള്  മേരണപപ്പെട്ട  വലോരത്തെ  വന്നതണിനലശഷമേലോണന്ന്  യഥലോരത്ഥത്തെണില  ഇഇ

രപ്രീംഗത്തെന്ന്  ഭക്ഷവ്യവകുപ്പുപ്രീം  ആലരലോഗവ്യവകുപ്പുപ്രീം  കണ്ണുതുറക്കുന്നതന്ന്.  ഉമ്മന്ചെലോണണി
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സരക്കലോരണിപന കലോലപ്രീം മുതല ലദശപയ ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷലോ സൂചെണികയണില ഒന്നലോപ്രീം

സലോനെത്തെലോയണിരുന്ന  ലകരളപ്രീം  2022-ല  ആറലോപ്രീം  സലോനെലത്തെയന്ന്  ലപലോയണി

എന്നതലോണന്ന്  യലോഥലോരത്ഥവ്യപ്രീം.  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  ഉലദവ്യലോഗസര  പൂട്ടണിയ

ലഹലോട്ടലകള്  തുറക്കുന്നതന്ന്  സപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന്  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  കമ്മപഷണര

നെടപടണിപയടുക്കണപമേന്നതലോണന്ന്  നെണിലവണിപല നെണിരലദ്ദേശപ്രീം.  ഒരു കമ്മപഷണരക്കന്ന്

എന്തുപചെയലോന് കഴണിയുപ്രീം? ആറന്ന് ലക്ഷപ്രീം സലോപനെങ്ങളലോണന്ന് ലകരളത്തെണില ഭക്ഷവ്യ

വസ്തുക്കള്  നെലകണിപക്കലോണണിരണിക്കുന്നതന്ന്.  അതണില  പപരമേണിഷനള്ളവ  രണന്ന്

ലക്ഷത്തെണിനെന്ന്  തലോപഴയലോണന്ന്.  ബലോക്കണിയുള്ളവ  പപരമേണിഷനെണില്ലലോപത  നെമ്മുപട

നെലോട്ടണില  ഭക്ഷവ്യ  വണിതരണപ്രീം  നെടത്തെണിപക്കലോണണിരണിക്കുകയലോണന്ന്.  ഇപതല്ലലോപ്രീം

പരണിലശലോധണിലക്കണതന്ന് ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷലോ വകുപ്പെലോണന്ന്.  പലക്ഷ പലോലയലോഗണികമേലോയണി

ഇവണിപട ഒനപ്രീം പചെയ്യുന്നണില്ല,  അതണിനെലോയുള്ള സപ്രീംവണിധലോനെങ്ങളുണലോക്കണിയണിട്ടുമേണില്ല.

യു.ഡണി.എഫന്ന്. ഗവണ്പമേനണിപന കലോലത്തുണലോയണിരുന്ന രപതണിയനസരണിച്ചന്ന്, ഓലരലോ

ജണില്ലയണിലപ്രീം ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷലോ കലോരവ്യങ്ങള് ലനെലോക്കുന്നതണിനലവണണി ജണില്ലലോ കളക്ടറപ്രീം

പമേഡണിക്കല ഓഫപസറപ്രീം ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷലോ ഉലദവ്യലോഗസരുപ്രീം ലചെരന്ന ഒരു  ജണില്ലലോ

കമ്മണിറ്റണിപയ  നെണിലയലോഗണിച്ചണിട്ടുണന്ന്.  ജണില്ലലോ  കളക്ടര  അതണില  പധലോനെപപ്പെട്ട

ലറലോളണിലണലോകുപ്രീം.  ഇത്തെരത്തെണില  പതണിനെലോലന്ന്  ജണില്ലകളണിലപ്രീം  ഇഇ  ജണില്ലലോ
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കമ്മണിറ്റണികള്ക്കന്ന് അതതന്ന് സമേയത്തെന്ന് പരണിലശലോധനെ നെടത്തെലോന് കഴണിയുമേലോയണിരുന.

പലക്ഷ  ഇപതല്ലലോപ്രീം  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  കമ്മപഷണര  മേലോത്രപ്രീം  പചെയണപമേനള്ള

നെണിലയണിലലയന്ന്  മേലോറണിയണിരണിക്കുകയലോണന്ന്.  അതലോണന്ന്  ഇതന്ന്  പമേലോത്തെത്തെണില

അട്ടണിമേറണിച്ചു എപന്നലോരലോലക്ഷപപ്രീം ജനെങ്ങളണിലണലോകലോന് കലോരണപ്രീം. പരണിലശലോധനെലോ

സസലോഡുകള്ക്കന്ന് പുറപമേ ഇരുപത്തെണിനെലോലന്ന്  മേണണിക്കൂറപ്രീം പവരത്തെണിക്കുന്ന കസണിക്കന്ന്

പറലസലോണ്സന്ന് സസലോഡണിപന പവരത്തെനെങ്ങള്തപന്ന അട്ടണിമേറണിക്കപപ്പെടുകയലോണന്ന്.

മേതവ്യവപ്രീം  മേലോപ്രീംസവപ്രീം  സൂക്ഷണിച്ചണിരണിക്കുന്ന  ഫപസറകള്  രലോത്രണിയണിലപ്രീം

പവരത്തെനെസജ്ജമേലോലണലോ  എന്നന്ന്  ഇഇ  സസലോഡുകള്  ഏതുസമേയവപ്രീം

പരണിലശലോധനെ  നെടത്തെണപ്രീം.  കറണന്ന്  ചെലോരജ്ജന്ന്  കൂടണിയതണിനെലോല  രലോത്രണിയണില

ഫപസര ഓഫന്ന് പചെയ്തന്ന് ലപലോകുകയുപ്രീം പണിലറ്റദണിവസപ്രീം ഫപസറണില സൂക്ഷണിച്ചണിരുന്ന

ഭക്ഷവ്യ  വസ്തുക്കളുപട  ഗുണനെണിലവലോരപ്രീം  തലോലഴയന്ന്  ലപലോകുകയുമേലോണന്ന്  പചെയ്യുന്നതന്ന്.

ഇഇ  സസഡുകപള  സരക്കലോര  നെണിരജ്ജപവമേലോക്കണി.  ദരനമുണലോകുലമ്പലോഴല്ലലോപത

ഇറച്ചണിയുപട  ഗുണനെണിലവലോരപത്തെക്കുറണിച്ചന്ന്  ഒരു  പരണിലശലോധനെയുപ്രീം  നെടക്കലോറണില്ല.

മേസലോലലദലോശയണില  ലതരട്ടപയ  കണ  ഒരു  സപ്രീംഭവപ്രീം  ലകരളത്തെണില  റണിലപ്പെലോരട്ടന്ന്

പചെയ്തണിട്ടുണന്ന്.  സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  പകലോണ്ടുവരുന്ന  മേതവ്യവപ്രീം  മേലോപ്രീംസവപ്രീം  പലോലപ്രീം

പച്ചക്കറണികളുപ്രീം  പരണിലശലോധണിക്കുന്ന  പചെക്കന്ന്  ലപലോസ്റ്റുകളുപട  പവരത്തെനെപ്രീം
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നെലോമേമേലോത്രമേലോക്കണിയതന്ന്  ആപര  സഹലോയണിക്കുന്നതണിനലവണണിയലോണന്ന്?  ലകരളപ്രീം

പലോലണിപന കലോരവ്യത്തെണില സുഭണിക്ഷമേല്ലലോത്തെതണിനെലോല മേറ്റന്ന് സപ്രീംസലോനെങ്ങളണിലനെണിന്നന്ന്

ലകരളത്തെണിലലയന്ന്  പലോല  പകലോണ്ടുവരുനണന്ന്.  ഇതന്ന്  പരണിലശലോധണിക്കുന്നതണിനെന്ന്

എനന്ന്  സപ്രീംവണിധലോനെമേലോണുള്ളതന്ന്?  ഒരു  കലോരവ്യവപ്രീം  കൃതവ്യമേലോയണി  നെടക്കുന്നണില്ല.

കലോസരലഗലോഡന്ന്  ജണില്ലയണില  2021-ല  ഷവരമ്മ  കഴണിച്ചന്ന്  മേരണപപ്പെട്ട  കുട്ടണിയുപട

മേരണകലോരണപമേപനന്നതന്ന്  ഇലപ്പെലോഴപ്രീം  ദരൂഹമേലോണന്ന്.  കഴണിഞ  11- ാാാ തപയതണി

ആരവ്യങ്കലോവണില  പണിടണികൂടണിയ  15,300  ലണിറ്റര  പലോലണില  മേലോയപ്രീം

കലരത്തെണിയണിട്ടുപണന്നന്ന്  ക്ഷപരവകുപ്പെണിപന  റണിലപ്പെലോരട്ടുണന്ന്.  എന്നലോല

അത്തെരത്തെണില  മേലോയപ്രീം  കലരത്തെണിയണിട്ടണിപല്ലന്നന്ന്  ആലരലോഗവ്യവകുപ്പെന്ന്  മേപറ്റലോരു

റണിലപ്പെലോരട്ടന്ന് എഴതണിയണിരണിക്കുകയലോണന്ന്. ജനെങ്ങളുപട ആലരലോഗവ്യപ്രീം സപ്രീംരക്ഷണിലക്കണ

ആലരലോഗവ്യവകുപ്പെന്ന് എനലോണന്ന് പചെയ്യുന്നതന്ന് എനള്ള ലചെലോദവ്യപ്രീം നെമ്മുപട മുന്നണിലണന്ന്.

ഇതണില  മുതപലടുപ്പെന്ന്  നെടത്തുന്നതന്ന്  സലോമ്പത്തെണിക  ലമേലോഹണികളലോയ  ചെണില

ദരലോഗ്രഹണികളലോണന്ന്.  അവപര  പകട്ടഴണിച്ചുവണിട്ടതണിനെന്ന്  തുലവ്യമേലോയ  കലോരവ്യങ്ങളലോണന്ന്

നെമ്മുപട  നെലോട്ടണില  നെടക്കുന്നതന്ന്.  പരണിലശലോധനെലോ  സപ്രീംവണിധലോനെത്തെണിനെന്ന്

ലകലോഴണിലക്കലോടന്ന്,  എറണലോകുളപ്രീം,  തണിരുവനെനപുരപ്രീം  എന്നണിവണിടങ്ങളണിലലോയണി  മൂന്നന്ന്

റപജണിയണല  ലലോബുകളുപ്രീം  പത്തെനെപ്രീംതണിട്ടയണിലപ്രീം  കണ്ണൂരുമേലോയണി  രണന്ന്
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തലോലക്കലോലണിക  ലലോബുകളുമുണന്ന്.  തലോലക്കലോലണിക  ലലോബുകള്  കലോരവ്യമേലോയണി

പവരത്തെണിക്കുന്നണില്ല  എനള്ള  കലോരവ്യപ്രീം  അലങ്ങയന്ന്  ലനെരണിട്ടറണിയലോവന്നതലോണന്ന്.

ആറര  ലകലോടണിയണിലധണികപ്രീം  അയപ്പെഭക്തര  ശബരണിമേലയണിപലത്തുനണന്ന്

എന്നതലോണന്ന്  പഴയ  കണക്കന്ന്.  ആ  കണക്കന്ന്  എന്തുമേലോയണിപക്കലോള്ളപട്ട,  ഞലോന്

അതണിപനെക്കുറണിച്ചന്ന്  തരക്കണിക്കുന്നണില്ല.  അവണിപട  പകലോടുക്കുന്ന  ആഹലോരത്തെണിപന

ഗുണനെണിലവലോരപ്രീം സപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന് എനന്ന് പരണിലശലോധനെയലോണന്ന് നെടക്കുന്നതന്ന്?

മേണി  .   പഡപപ്യൂട്ടണി സപക്കര:  പപസന്ന്..... 

ശ്രപ  .    തണിരുവഞ്ചൂര രലോധലോകൃഷ്ണന്:  സര,  അങ്ങപനെ പറയരുതന്ന്.  കലോരണപ്രീം

ലകരളപ്രീം  മുഴവന്  ഏറ്റവപ്രീം  സപരണിയസലോയണി  ചെരച്ച  പചെയ്തുപകലോണണിരണിക്കുന്ന  ഒരു

വണിഷയമേലോണണിതന്ന്, ഇതന്ന് പപലോളണിറ്റണികല്ല. ലകരളപ്രീം മുഴവന് വളപര ഗഇരവമേലോയ ഇഇ

കലോരവ്യപത്തെക്കുറണിച്ചന്ന് ലനെലോക്കുകയലോപണങ്കണിലപ്രീം അതണിനെലോവശവ്യമേലോയ നെടപടണികളണില്ല.

മേണി  .   പഡപപ്യൂട്ടണി സപക്കര:  അങ്ങന്ന് ചുരുക്കണിപ്പെറയ.

ശ്രപ  .    തണിരുവഞ്ചൂര രലോധലോകൃഷ്ണന്:  സര,  എങ്ങപനെയലോണന്ന് ഇഇ വണിഷയപ്രീം

കണ്ക്ലൂഡന്ന്  പചെയലോന്  കഴണിയുന്നതന്ന്?  ലവപറയലോരപക്കങ്കണിലപ്രീം  ഇതന്ന്

പൂരത്തെണിയലോക്കലോന് കഴണിയുപമേങ്കണില എനെണിക്കന്ന് ഒരു പശവമേണില്ല.  മൂന്നന്ന് ജണില്ലകപള

ആശ്രയണിച്ചലോണന്ന് ലകരളത്തെണിപല ജനെങ്ങളുപട ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷ നെണിലനെണിലക്കുന്നതന്ന്.
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ഇഇ  മൂന്നന്ന്  ലലോബുകള്ക്കന്ന്  മേലോത്രലമേ  അപ്രീംഗപകലോരമുള്ളൂ,  മേറ്റന്ന്  ലലോബുകള്ക്കന്ന്

അപ്രീംഗപകലോരമേണില്ല.  പപമേലകലോബലയലോളജണി  ലലോബണിനെന്ന്  NABL  (National

Accreditation  Board  for Testing  and  Calibration  Laboratories)

അപ്രീംഗപകലോരമേണില്ലലോത്തെതണിനെലോല  രജണിസ്റ്റര  പചെയ്യുന്ന  ലകസുകള്  ലകലോടതണിയണില

നെണിലനെണിലക്കണില്ല  എനള്ളതന്ന്  ഏറ്റവപ്രീം  ഗഇരവമേലോയ  കലോരവ്യമേലോണന്ന്.  NABL

അകഡണിലറ്റഷന്  ഇല്ലലോത്തെതണിനെലോല  കുറ്റവലോളണികള്  പണിടണിക്കപപ്പെട്ടലോലപ്രീം  അവപര

ലകലോടതണി  ശണിക്ഷണിക്കണില്ല.  ഭക്ഷവ്യ  വസ്തുക്കളുപട  ഗുണനെണിലവലോരപ്രീം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനെന്ന്  മേതണിയലോയ  പരണിലശലോധനെകളണില്ല.  പരണിലശലോധനെലോ  ഫലപ്രീം

പപവകുന്നതലോണന്ന് മേലോയപ്രീം കലരത്തുന്നവരക്കന്ന് രക്ഷപപ്പെടുന്നതണിനള്ള ഏറ്റവപ്രീം നെല്ല

മേലോരഗപ്രീം.  ആളുകള്ക്കന്ന്  നെലലകണ  ഭക്ഷണ  വസ്തുക്കളണില  മേലോയപ്രീം  കലരത്തെണി

കളറണലോക്കണി,  പണപ്രീം  പകലോയ്യുന്ന  സലോമൂഹവ്യവണിരുദ്ധരുപട  മുന്നണില  മുട്ടുമേടക്കുന്ന

സലോഹചെരവ്യമുണലോകരുതന്ന്.  ഒരു  സലോമ്പണിള്  ലഭണിച്ചലോല  ഇരുപത്തെണിനെലോലന്ന്

മേണണിക്കൂറണിനെകപ്രീം  പപമേലകലോബലയലോളജണിക്കല  അനെലോലണിസണിസന്ന്

നെടത്തെണപമേന്നലോണന്ന്  വവ്യവസപയങ്കണിലപ്രീം  അതുപകലോരപ്രീം  കലോരവ്യങ്ങള്

നെടക്കുന്നണില്ല.  നെണിലവണില  പപമേലകലോബലയലോളജണിസ്റ്റുകളുപട  ലസവനെപ്രീം

എറണലോകുളപ്രീം,  ലകലോഴണിലക്കലോടന്ന്,  തണിരുവനെനപുരപ്രീം  എന്നണിവണിടങ്ങളണില
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മേലോത്രലമേയുള്ളൂ.  ലകരളത്തെണില ആദവ്യമേലോയണി ഷവരമ്മ കഴണിച്ചന്ന്  മേരണപ്രീം റണിലപ്പെലോരട്ടന്ന്

പചെയപപ്പെട്ട  തണിരുവനെനപുരപത്തെ  ലഹലോട്ടല  ഇലപ്പെലോഴപ്രീം

പവരത്തെണിക്കുനപണന്നലോണന്ന് ഞലോന് മേനെസണിലലോക്കണിയതന്ന്. ഇതുലപലോലള്ള നെടപടണി

നെമുക്കന്ന് ഗുണപ്രീം പചെയ്യുലമേലോ?

മേണി  .   പഡപപ്യൂട്ടണി സപക്കര:  പപസന്ന്..... അങ്ങന്ന് കണ്ക്ലൂഡന്ന് പചെയണപ്രീം.

ശ്രപ  .    തണിരുവഞ്ചൂര  രലോധലോകൃഷ്ണന്:   സര,  Eat  outside  എന്നതന്ന്  ഒരു

ശരലോശരണി  കുടുപ്രീംബത്തെണിപന  കള്ച്ചറലോയണി  മേലോറണിയണിട്ടുണന്ന്.  അവര  കഴണിക്കുന്ന

ഭക്ഷണപ്രീം  വണിഷലോപ്രീംശമേണില്ലലോത്തെതലോകണപമേനപ്രീം  അതണില

സുരക്ഷണിതതസമുണലോകണപമേനപ്രീം  ഉറപ്പെലോലക്കണതന്ന്  ഗവണ്പമേനപ്രീം  ആലരലോഗവ്യ

വകുപ്പുമേലോണന്ന്.  അതണില  പരലോജയപപ്പെട്ടതലോണന്ന്  ഇഇ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിപന

കലോരണപ്രീം.  അതുപകലോണന്ന്,  നെണിയമേസഭയണില  എപനങ്കണിലപ്രീം  വലോചെലോലമേലോയണി

സപ്രീംസലോരണിച്ചലോല  പശപ്രീം  പരണിഹരണിച്ചു  എപന്നലോരു  പതറ്റണിദ്ധലോരണ

പുറത്തുണലോക്കലോപത ഇഇ കലോരവ്യത്തെണില ഫലപദമേലോയ നെടപടണിപയടുക്കുന്നതണിനെന്ന്

ഗവണ്പമേനന്ന് മുലന്നലോട്ടുവരണപ്രീം.

ആലരലോഗവ്യ-വനെണിത-ശണിശുവണികസനെ  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (ശ്രപമേതണി  വപണലോ

ലജലോരജന്ന്):  സര,  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷ  ഉറപ്പെലോലക്കണതന്ന്  പപലോതുജനെലോലരലോഗവ്യപ്രീം
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സപ്രീംരക്ഷണിക്കുന്നതണില  ഏറ്റവപ്രീം  പധലോനെപപ്പെട്ട  കലോരവ്യമേലോണന്ന്.  ഇഇ

കലോഴ്ചപ്പെലോലടലോപടയലോണന്ന് സപ്രീംസലോനെ സരക്കലോര ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷയുമേലോയണി ബന്ധപപ്പെട്ട

പവരത്തെനെങ്ങള്  ആസൂത്രണപ്രീം  പചെയ്യുന്നതുപ്രീം  നെടപടണികള്

ശക്തമേലോക്കണിയണിട്ടുള്ളതുപ്രീം. ഇഇ സരക്കലോരണിപന കലോലത്തെന്ന് 'നെല്ല ഭക്ഷണപ്രീം നെലോടണിപന

അവകലോശമേലോണന്ന്  '  എന്ന  ഒരു  ജനെകപയ  കവ്യലോമ്പയണിന്  തുടങ്ങണിയണിരുന.

വൃത്തെണിലയലോപട,  വണിഷരഹണിതമേലോയ,  സുരക്ഷണിത ഭക്ഷണപ്രീം എന്നതലോയണിരണിക്കണപ്രീം

ഓലരലോ  ഭക്ഷണശലോലയുപടയുപ്രീം  ലക്ഷവ്യവപ്രീം  അവരുപട  പവരത്തെനെത്തെണിപന

അടണിസലോനെവപ്രീം.  ഇതണിനെലോയണി  FSSAI  (Food  Safety  and  Standards

Authority  of  India)  നെണിയമേപ്രീം  വളപര  കരശനെമേലോയണി  നെടപ്പെണിലലോക്കുക

എനള്ളതണിനെലോണന്ന് വകുപ്പെന്ന് പരമേപലോധലോനെവ്യപ്രീം നെലകുന്നതന്ന്. ഭക്ഷണത്തെണില മേലോയപ്രീം

കലരത്തുന്നതന്ന്  കണിമേണിനെല  കുറ്റമേലോണന്ന്.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  അപ്രീംഗപ്രീം

പറഞതുലപലോപല,  വലോചെലോലമേലോയണി  സപ്രീംസലോരണിക്കുകയല്ല,  നെമുക്കന്ന്  ഡലോറ്റയുപട

അടണിസലോനെത്തെണില  സപ്രീംസലോരണിക്കലോപ്രീം.  2006-ലലോണന്ന്  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ

ഗുണനെണിലവലോര  നെണിയമേപ്രീം  നെണിലവണില  വന്നതന്ന്.  2011-ലലോണന്ന്  ഇതണിപന  റൂള്സന്ന്

ആന്ഡന്ന്  പറഗുലലഷന്സന്ന്  വന്നതന്ന്.  അതണിപന  അടണിസലോനെത്തെണിലലോണന്ന്  ഭക്ഷവ്യ

സുരക്ഷലോ  വകുപ്പെന്ന്  രൂപപകൃതമേലോയതന്ന്.  അന്നന്ന്  62  ഫുഡന്ന്  ലസഫണി  ഓഫപസര
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(FSO)മേലോരുണലോയണിരുന്ന സലോനെത്തെന്ന് ഇന്നന്ന്  140  സരക്കണിളുകളണില  140 FSO-

മേലോരലോണുള്ളതന്ന്.  ഇഇ  സരക്കലോര  അധണികലോരത്തെണില  വരുലമ്പലോള്

46 ലവക്കന്സണികളുണലോയണിരുന്നതന്ന്  യഥലോസമേയപ്രീം  റണിലപ്പെലോരട്ടന്ന്  പചെയ്തന്ന്  അവ

നെണികത്തുകയുണലോയണി.  ആറന്ന്  ലവക്കന്സണികളണില  ലകസന്ന്  നെണിലനെണിലക്കുന.

അപഞ്ചെണ്ണപ്രീം  പസഷവ്യല  റണിക്രൂട്ടന്ന്പമേനണിനെലോയണി  പണി.എസന്ന്.സണി.-ക്കന്ന്  റണിലപ്പെലോരട്ടന്ന്

പചെയ്യുകയുപ്രീം  പചെയ്തണിട്ടുണന്ന്.  പരണിലശലോധനെകളലോണന്ന്  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  വകുപ്പെണിപന

പവരത്തെനെത്തെണിപന  മേലോനെദണപ്രീം.  അങ്ങന്ന്  യു.ഡണി.എഫന്ന്.  സരക്കലോരണിപന

സമേയപത്തെ  കലോരവ്യപ്രീം  പറഞതുപകലോണ്ടുമേലോത്രമേലോണന്ന്  ഞലോനെണിതന്ന്

പരലോമേരശണിക്കുന്നതന്ന്.  പപലോതുവലോയതുപ്രീം  ഗഇരവമുള്ളതുമേലോയ

വണിഷയമേലോയതുപകലോണന്ന്, ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പെലോലക്കണതന്ന് പപലോതുസമൂഹത്തെണിപന

ഉത്തെരവലോദണിതസമേലോണന്ന്.  അതണിനെന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  ശക്തമേലോയണി  ലനെതൃതസപ്രീം  നെലകുകയുപ്രീം

പചെയ്യുപ്രീം.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  അപ്രീംഗപ്രീം  യു.ഡണി.എഫന്ന്.  ഗവണ്പമേനണിപന  കലോലപത്തെ

ചെണില  കലോരവ്യങ്ങള്  പറഞതുപകലോണന്ന്  ഞലോന്  ചെണില  ഡലോറ്റ  ഇഇ  സഭയണില

അവതരണിപ്പെണിക്കലോന് ആഗ്രഹണിക്കുകയലോണന്ന്.  അങ്ങയുപട ഭരണ കലോലത്തെന്ന്, 2012-

13  കലോലയളവണില  ഭക്ഷവ്യ  സുരക്ഷലോ  വകുപ്പെന്ന്  നെടത്തെണിയ  പരണിലശലോധനെകളുപട

എണ്ണപ്രീം  6358  ആണന്ന്.  2013-14  കലോലയളവണില  അതന്ന്  358  ആണന്ന്.  ഭക്ഷവ്യ
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സുരക്ഷലോ  നെണിയമേപ്രീം  നെണിലവണില  വന്നതണിനലശഷപ്രീം,  ലകരളപ്രീം  ഒന്നലോപ്രീം

സലോനെത്തെലോയണിരുനപവന്നന്ന്  അങ്ങന്ന്  പറഞ  കലോരവ്യമേലോണന്ന്  ഞലോനെണിവണിപട

പറയുന്നതന്ന്.  2014-15  കലോലയളവണില  1195  പരണിലശലോധനെകളലോണന്ന്

നെടത്തെണിയണിട്ടുള്ളതന്ന്.  സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  ഒരു  വരഷപ്രീം  മുഴവന്  നെടത്തെണിയ

പരണിലശലോധനെകളുപട  കലോരവ്യമേലോണന്ന്  ഞലോന്  പറയുന്നതന്ന്.  യു.ഡണി.എഫന്ന്.

സരക്കലോരണിപന  അവസലോനെ  കലോലഘട്ടത്തെണില  2015-16  കലോലയളവണില  3525

പരണിലശലോധനെകള് നെടത്തെണിയണിട്ടുണന്ന്.  2016-17-ല  5497  പരണിലശലോധനെകളലോണന്ന്

നെടത്തെണിയതന്ന്.  ഇക്കലോരവ്യത്തെണില കഴണിഞ സരക്കലോരണിപന കലോലത്തെന്ന് ഒരു വലണിയ

മുലന്നറ്റപ്രീം കലോണുനണന്ന്.  2017-18  കലോലയളവണില പരണിലശലോധനെകളുപട എണ്ണപ്രീം

ഇരുപതണിനെലോയണിരത്തെണിനെന്ന് മുകളണിലലയന്ന് വന. പരണിലശലോധനെകളുപട എണ്ണപ്രീം 1000-

300  എന്ന  നെണിലയണിലനെണിന്നന്ന്  2017-18  കലോലയളവണില  25000-ലലയ്ക്കുയരന.

കഴണിഞ  വരഷപ്രീം  ഡണിസപ്രീംബര  വപര  മേലോത്രപ്രീം  നെടത്തെണിയ  പരണിലശലോധനെകളുപട

എണ്ണപ്രീം  55684  ആണന്ന്.  ജനവരണി  മേലോസത്തെണിപല  കണക്കന്ന്  ഇതണില

ഉള്പപ്പെടുത്തെണിയണിട്ടണില്ല.  ഇക്കലോരവ്യത്തെണില  കരശനെ  നെടപടണികളുമേലോയണി

മുലന്നലോട്ടുലപലോകണപമേന്നതലോണന്ന്  സരക്കലോരണിപന  നെണിലപലോടന്ന്.  തണിരുവനെനപുരപ്രീം

ജണില്ലയണില  ഷവരമ്മ  കഴണിച്ചന്ന്  മേരണപ്രീം  സപ്രീംഭവണിച്ചതന്ന്  2011-ലലലോ  2012-ലലലോ
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ആണന്ന്.  ആ കടയലോണന്ന് ഇലപ്പെലോഴപ്രീം പവരത്തെണിക്കുനപണന്നന്ന് അങ്ങന്ന് പറഞതന്ന്.

ഇപതന്തുപകലോണലോണന്ന്  എനള്ളതന്ന്  പരണിലശലോധണിക്കണപ്രീം.  പചെറവത്തൂരണില,

സുഹൃത്തുക്കള്പക്കലോപ്പെപ്രീം ഒരു ലഹലോട്ടലണിലനെണിന്നന്ന് ഷവരമ്മ കഴണിച്ചന്ന് വണിദവ്യലോരത്ഥണിനെണി

മേരണിക്കലോനെണിടയലോയ  സപ്രീംഭവത്തെണിനലശഷപ്രീം  സരക്കലോര  നെടപടണി  സസപകരണിക്കുക

മേലോത്രമേല്ല,  എന്തുപകലോണന്ന് ഇങ്ങപനെ സപ്രീംഭവണിക്കുനപവന്നന്ന് പരണിലശലോധണിക്കുകയുപ്രീം

പചെയ്തു. ഷവരമ്മ ഉണലോക്കുന്നതുമേലോയുപ്രീം വണിതരണപ്രീം പചെയ്യുന്നതുമേലോയുപ്രീം ബന്ധപപ്പെട്ടന്ന്

കൃതവ്യമേലോയ  പപഗഡന്ന് പപലന്  ആവശവ്യമേലോപണന്നന്ന്  കണതുപകലോണന്ന്  ഇഇ

സരക്കലോരണിപന  കലോലത്തെന്ന്,  അക്കലോരവ്യത്തെണില  കൃതവ്യമേലോയ  പപഗഡന്ന് പപലന്

തയലോറലോക്കണിയണിട്ടുണന്ന്.  അതന്ന്  കരശനെമേലോയണി  പലോലണിക്കുനപണന്നന്ന്

ഉറപ്പെലോക്കുകതപന്ന ലവണപ്രീം.  ഇതണില ഒരു കലോരവ്യപ്രീം കൂടണി പചെയ്തണിട്ടുണന്ന്.  ഇതണില

പപലോതുലവ  ലഹലോട്ടല  ആന്ഡന്ന്  പറലസ്റ്റലോറനന്ന്  അലസലോസണിലയഷലനെലോടുപ്രീം

ലബലക്കഴണിലനെലോടുപമേലോപക്ക  സപ്രീംസലോരണിച്ചതണിപന  അടണിസലോനെത്തെണില  പച്ച  മുട്ട

മേലയലോപപണസണില  ഉപലയലോഗണിക്കുന്നതലോണന്ന്  പപപട്ടന്നന്ന്  ഒനരണ്ടു

മേണണിക്കൂറണിനലശഷപ്രീം   അതണില  സലോലപമേലോണല്ല  ബലോക്ടപരണിയ  ഉണലോകുകയുപ്രീം

വരദ്ധണിക്കുകയുപ്രീം  പചെയ്യുന്നതണിനെന്ന്  കലോരണപമേനള്ളതണിനെലോല  പച്ച  മുട്ട

ഉപലയലോഗണിച്ചണിട്ടുള്ള മേലയലോപപണസന്ന് നെണിയമേപ്രീം മൂലപ്രീം നെണിലരലോധണിച്ചു,  FSSAI (Food
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Safety and Standards Authority of India) പകലോരപ്രീം നെണിലരലോധണിച്ചു. എന്നലോല

മുട്ട  ലവണപമേനള്ളവരക്കന്ന്  pasteurized  മുട്ട  ഉപലയലോഗണിച്ചുള്ള മേലയലോപപണസന്ന്

ഉപലയലോഗണിക്കലോവന്നതലോണന്ന്.   ഇതുസപ്രീംബന്ധണിച്ചന്ന്  നെണിരവധണി  നെടപടണികള്  ഇഇ

കലോലത്തെന്ന്  സസപകരണിച്ചണിട്ടുണന്ന്.  അതന്ന്  ഞലോന്  ഇവണിപട  വലോയണിക്കലോന്

ആഗ്രഹണിക്കുകയലോണന്ന്.  സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  മൂന്നന്ന്  അനെലണിറ്റണിക്കല

ലലോബുകളലോണുള്ളതന്ന്.   ഇഇ  മൂന്നന്ന്  അനെലണിറ്റണിക്കല  ലലോബുകള്ക്കുപ്രീം  രലോജവ്യത്തെന്ന്

ആദവ്യമേലോയണി ഇനലഗ്രറ്റഡന്ന് അകഡണിലറ്റഷന് ലഭണിച്ചതന്ന് ലകരളത്തെണിലലോണന്ന്.  (2021

ഡണിസപ്രീംബറണില എറണലോകുളത്തെന്ന്,  2022 മേലോരച്ചണില തണിരുവനെനപുരത്തെന്ന്, 2022

ജൂണ്  ലകലോഴണിലക്കലോടന്ന്)  പപമേലകലോബലയലോളജണി  ലലോബണിപനെക്കുറണിച്ചന്ന്  അലദ്ദേഹപ്രീം

പറഞ,  പപമേലകലോബലയലോളജണി  ലലോബന്ന്  അകഡണിറ്റഡന്ന്

ആകണപമേനതപന്നയലോണന്ന്  സപ്രീംസലോനെ ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പെന്ന്  കലോണുന്നതന്ന്.

അതണിപന  അടണിസലോനെത്തെണില  ഇതണിപന  നെണിരമ്മലോണ  പവരത്തെനെങ്ങള്

നെടലത്തെണതന്ന്  ലകന്ദ്രസരക്കലോരലോണന്ന്.  ലടണ്  കപ   അടണിസലോനെത്തെണിലലോണന്ന്.

അകഡണിലറ്റഷനലവണണിയണിട്ടുള്ള എല്ലലോ പവരത്തെനെങ്ങളുപ്രീം സപ്രീംസലോനെ സരക്കലോര

പൂരത്തെണിയലോക്കണി,  ഇതണിനെലോയണി   ലകന്ദ്രപ്രീം  ഒരു  ഏജന്സണിപയ  നെണിശ്ചയണിച്ചണിട്ടുണന്ന്.

രണ്ടുമൂന  മേലോസത്തെണിനള്ളണില  സപ്രീംസലോനെപത്തെ  പപമേലകലോബലയലോളജണി  ലലോബുപ്രീം
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അകഡണിറ്റഡന്ന്  ആകുപ്രീം.   രലോജവ്യത്തെന്ന്  ആദവ്യപത്തെ ഇനലഗ്രറ്റഡന്ന്  അകഡണിലറ്റഷന്

ഉള്ള  ലലോബലോയണി  അതന്ന്  മേലോറപ്രീം.   ഇഇ  സരക്കലോരണിപന  കലോലത്തെലോണന്ന്  കഴണിഞ

വരഷപ്രീം  ആറന്ന്  പമേലോപപബല  പരണിലശലോധനെ  ലലോബുകള്  ഉള്പപ്പെപട  പതണിനെലോല

ജണില്ലകളണിലപ്രീം പമേലോപപബല പരണിലശലോധനെ ലലോബുകള് ആരപ്രീംഭണിച്ചതന്ന്.   അങ്ങപനെ

പതണിനെലോല  ജണില്ലകളണിലപ്രീം  പമേലോപപബല  പരണിലശലോധനെ  ലലോബുള്ള  രലോജവ്യപത്തെ

ആദവ്യപത്തെ സപ്രീംസലോനെപ്രീം ലകരളമേലോണന്ന്.  അതുലപലോപല ഇഇ ഘട്ടത്തെണില നെമ്മള്

നെടപ്പെണിലലോക്കുന്നതന്ന്,  പഫബ്രുവരണി  ഒന്നലോപ്രീം  തപയതണി  മുതല   പലോഴല

പകലോടുക്കുന്നതണില  സമേയപ്രീം  കൃതവ്യമേലോയണി  കലോണണിച്ചണിരണിക്കണപമേനള്ളതലോണന്ന്.

എത്ര സമേയപരണിധണിക്കുള്ളണില ഭക്ഷണപ്രീം  ഉപലയലോഗണിക്കലോന് കഴണിയുപമേനള്ളതന്ന്

കൃതവ്യമേലോയണി ലരഖപപ്പെടുത്തെണിയണിരണിക്കണപ്രീം.  FSSAI പകലോരപ്രീം പഹലത്തെന്ന് കലോരഡന്ന്

ലവണമേലല്ലലോ ; അതണില ഒരു ലഫലോരമേലോറ്റന്ന് ലവണമേലല്ലലോ; 2011 മുതല ഇഇ നെണിയമേപ്രീം

നെണിലവണില  വന്നതലല്ല;  അതണിപന  പറഗുലലഷന്സുപ്രീം  റൂള്സുപ്രീം  നെണിലവണില

വന്നതലല്ല.  എന്തുപകലോണലോണന്ന് അതന്ന് നെടപ്പെണിലലോക്കലോന് കഴണിയലോപത ലപലോയതന്ന്.?

ശക്തമേലോയണി ഇഇ സരക്കലോര അതന്ന് നെടപ്പെണിലലോക്കുകയലോണന്ന്.  പഹലത്തെന്ന് കലോരഡന്ന്

എല്ലലോവരക്കുപ്രീം  നെണിരബന്ധമേലോണന്ന്.  പഫബ്രുവരണി  ഒന  മുതപലന്നലോണന്ന്

തപരുമേലോനെണിച്ചണിരുന്നതന്ന്.  പഹലത്തെന്ന്  കലോരഡന്ന്  ഇല്ലലോത്തെ  ഒരലോപളയുപ്രീം
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ലഹലോട്ടലകളണിലലലോ  പറലസ്റ്റലോറനകളണിലലലോ  ലബക്കറണികളണിലലലോ

പവരത്തെണിക്കലോനെനവദണിക്കണില്ലലോപയന്ന  നെണിലപലോടലോണന്ന്  സരക്കലോര

സസപകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതന്ന്. പലക്ഷ  ലഹലോട്ടല  ആന്ഡന്ന്  പറലസ്റ്റലോറനന്ന്

അലസലോസണിലയഷപനപയലോപക്ക  അഭവ്യരത്ഥനെ  പകലോരവപ്രീം  അലതലോപടലോപ്പെപ്രീം

ആലരലോഗവ്യ ലകന്ദ്രങ്ങളണിപലയുപ്രീം വലണിയ തണിരക്കു കലോരണവപ്രീം പതണിനെഞ്ചു ദണിവസപ്രീം

കൂടണി സലോവകലോശപ്രീം പകലോടുത്തെണിട്ടുണന്ന്.  പഫബ്രുവരണി മേലോസപ്രീം 16-ാം തപയതണി മുതല

കരശനെമേലോയണിട്ടുള്ള  നെടപടണികള്  സസപകരണിക്കുകയലോണന്ന്.  പഞ്ചെലോയത്തുകളുപട

സഹകരണലത്തെലോപട  എല്ലലോ  ജപവനെക്കലോരക്കുപ്രീം  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ  പരണിശപലനെപ്രീം

ലഭവ്യമേലോക്കുപ്രീം.  പരണിശപലനെപ്രീം  ഉറപ്പെലോക്കുന്നതണിനെന്ന്  പരണിശപലനെ  കലണര

രൂപപകരണിക്കുന്നതണിനെന്ന്  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട   തലദ്ദേശസസയപ്രീംഭരണ  വകുപ്പുമേന്ത്രണിയുപ്രീം

ഞലോനപ്രീം കൂടണി ലയലോഗപ്രീം ലചെരുകയുപ്രീം രണ്ടു വകുപ്പുകളുപ്രീം കൂടണി സഹകരണിച്ചുപകലോണന്ന്

ഇതണില പവരത്തെനെപ്രീം ആവണിഷ്ക്കരണിക്കുന്നതണിനെന്ന്  തപരുമേലോനെണിച്ചന്ന്  നെടപ്പെണിലലോക്കുകയുപ്രീം

പചെയ്യുകയലോണന്ന്.   കലോറ്ററണിപ്രീംഗന്ന്  സലോപനെങ്ങള്ക്കന്ന്  പപലസന്സന്ന്

നെണിരബന്ധമേലോക്കണിയണിട്ടുണന്ന്.   കലോറ്ററണിപ്രീംഗന്ന്  സലോപനെങ്ങള്ക്കന്ന്  മേലോത്രമേല്ല

സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  പവരത്തെണിക്കുന്ന  എല്ലലോ  ഭക്ഷണശലോലകളുപ്രീം  അതന്ന്

തട്ടുകടകളലോപണങ്കണിലപ്രീം രജണിലസ്ട്രേഷന് ആവശവ്യമേലോണന്ന്.   12  ലക്ഷപ്രീം രൂപയണില
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കൂടുതല  വരുമേലോനെമുള്ളവരക്കന്ന്  പപലസന്സുപ്രീം  അതണിന  തലോപഴയുള്ളവരക്കന്ന്

രജണിലസ്ട്രേഷനമേലോണന്ന്  ആവശവ്യമേലോയണിട്ടുള്ളതന്ന്.   അങ്ങപനെ എല്ലലോ  സലോപനെങ്ങളുപ്രീം

അവരുപട  മേലോനെദണപകലോരമുള്ള  പപലസന്ലസലോ  രജണിലസ്ട്രേഷലനെലോ

എടുലക്കണതലോണന്ന്.   ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ  വകുപ്പെണിപന  ഓണ്പപലന്  സപ്രീംവണിധലോനെപ്രീം

ശക്തമേലോക്കുപ്രീം.  ബഹുമേലോനെപപ്പെട്ട  അപ്രീംഗപ്രീം  പറഞ  2021 ല  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷയുപട

മേലോനെദണങ്ങള്  മേലോറണിപയന്നന്ന്.  2021 ല  ഒരു  സപ്രീംസലോനെത്തെണിപന

പപരലഫലോരമേന്സണിപന  മേലോനെദണങ്ങള്  മേലോറണി.   അതണില  ചെണില  കലോരവ്യങ്ങള്

വരുനണന്ന്,  ഓണ്പപലനെലോയണി ഓലരലോ എന്ലഫലോഴന്ന്പമേനന്ന് ആകണിവണിറ്റണിയുപ്രീം എനര

പചെയണപ്രീം.   സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  അതന്ന്  കരശനെമേലോയണി  നെടപ്പെണിലലോക്കുകയലോണന്ന്.

മേലോനെസലലോയണി  ലനെലോട്ടപസന്ന് എഴതണിപക്കലോടുക്കലോന് പലോടണില്ല.  ഓണ്പപലനെണില എനര

പചെയണപ്രീം. ഇനെണി ആ സലത്തെന്ന് കണക്ടണിവണിറ്റണിയണിപല്ലങ്കണില ഓണ്പപലനെണിലലക്കന്ന്

അവര  വരുലമ്പലോള്  അതന്ന്  അപന്ന് ലലലോഡന്ന്  പചെയ്യുന്ന  രപതണിയണിലലക്കുള്ള

സലോലങ്കതണിക സഹലോയമുണലോകണപ്രീം.  Blissful  Hygienic  Offering to  God

(BHOG)  എനള്ളതന്ന് എല്ലലോ ആരലോധനെലോലയങ്ങള്ക്കുപ്രീം ലവണപമേനള്ളതലോണന്ന്

FSSAI  പകലോരപ്രീം  ലകന്ദ്രസരക്കലോര  നെണിഷ്കരഷണിക്കുന്നതന്ന്.  20

ആരലോധനെലോലയങ്ങള്ക്കന്ന്  അതന്ന്  ആരപ്രീംഭണിച്ചണിട്ടുണന്ന്.  Share  food  ലപലോപലയുള്ള
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മേലോനെദണങ്ങളുപട  അടണിസലോനെത്തെണിലലോണന്ന്  നെമ്മളുപട  റലോങ്കന്ന്  നെണിശ്ചയണിക്കുന്നതന്ന്.

ലകരളത്തെണിപന റലോങ്കന്ന്  ആറന്ന് ആണന്ന്.  ലകന്ദ്രപ്രീം അടുത്തെ സരലവ/അവലലലോകനെപ്രീം

നെടത്തുലമ്പലോള് ലകരളപ്രീം ഒന്നലോമേപതത്തുപമേന്നതണില   യലോപതലോരു തരക്കവമേണില്ല.

സപ്രീംസലോനെപത്തെ  ഗ്രലോമേപഞ്ചെലോയത്തുകളണില  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷ  ഉറപ്പെലോക്കുന്നതണിനെന്ന്

'സമ്പൂരണ്ണ  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ  ഗ്രലോമേപഞ്ചെലോയത്തെന്ന്'  പദ്ധതണി  നെടപ്പെണിലലോക്കണി

വരുനണന്ന്.   433  പഞ്ചെലോയത്തുകളണില ടണി  പദ്ധതണി നെടപ്പെണിലലോക്കണി.   അങ്ങപനെ

വണിവണിധ  പദ്ധതണികള്  സപ്രീംസലോനെത്തെന്ന്  നെടപ്പെണിലലോക്കണിയണിട്ടുണന്ന്.  അലദ്ദേഹപ്രീം

ഡണിസണിടണിക്ടന്ന്  പലവല  അപപഡസസറണി  കമ്മണിറ്റണിപയക്കുറണിച്ചന്ന്  പറഞ.  ആ

ഡണിസണിടണിക്ടന്ന്  പലവല അപപഡസസറണി കമ്മണിറ്റണി  ഇലപ്പെലോഴപ്രീം പവരത്തെണിക്കുനണന്ന്.

മൂന്നന്ന് മേലോസത്തെണിപലലോരണിക്കല അവരുപട ലയലോഗപ്രീം ലചെരുനണന്ന്.  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ

കമ്മപഷണറണിലലലക്കലോ  ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ  വകുപ്പെണിപന  പവരത്തെനെങ്ങള്

നെണിശ്ചയണിക്കുന്നതന്ന്  FSSAI  പകലോരമേലോണന്ന്,  അതന്ന്  ലകന്ദ്ര നെണിയമേപകലോരമേലോണന്ന്.

ലകന്ദ്രനെണിയമേത്തെണിപനെതണിരലോയണി മേപറ്റലോരു നെണിയമേനെണിരമ്മലോണപ്രീം സലോധവ്യമേല്ല.  മേപറ്റലോരു

കലോരവ്യപ്രീം  പചെയലോനപ്രീം  കഴണിയണില്ല.   ഇതണിപന  അടണിസലോനെത്തെണില  കരശനെമേലോയ

നെടപടണികള് സസപകരണിക്കുപ്രീം.
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ശ്രപ  .    തണിരുവഞ്ചൂര  രലോധലോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇവണിപട  സൂചെണിപ്പെണിച്ചതന്ന്  ഒന്നലോപ്രീം

പണിണറലോയണി  സരക്കലോരണിപനെതണിപരയുള്ള  ആലക്ഷപമേലോണന്ന്.   അകഡണിലറ്റഷന്

വലോങ്ങുന്നതണിനെന്ന്  മൂന  മേലോസപ്രീം  മുന്പലോണന്ന്  ഇഇ  ശ്രമേപ്രീം  നെടത്തെണിയപതന

പറയുലമ്പലോള്  അന്നണിരുന്ന  ഗവണ്പമേനന്ന്  ഞങ്ങളുലടതലോപണന്നന്ന്  പതറ്റണിദ്ധരണിച്ചന്ന്

പറഞതലോപണന്നന്ന്  എനെണിക്കറണിയലോപ്രീം.  അങ്ങന്ന്  ബുദ്ധണിയണില്ലലോപത

പറയുകപയലോനമേണില്ല.  പലക്ഷ  പചെനപകലോള്ളുന്നതന്ന്  പഴയ  ഗവണ്പമേനണിനെന്ന്

എതണിരലോയണിട്ടലോണന്ന്.  എനെണിക്കന്ന്  ഒറ്റ  ലചെലോദവ്യപ്രീം  മേലോത്രമേലോണന്ന്  ലചെലോദണിക്കലോനള്ളതന്ന്.

ഇവണിപട  ലകലോടതണിയണില  കണിടക്കുന്ന  ലകസുകളുണന്ന്.   എനെണിക്കന്ന്  ലതലോനന്നതന്ന്

2700  ല അധണികപ്രീം ലകസുകള് പത്തു വരഷമേലോയണി പകട്ടണിക്കണിടക്കുപന്നന്നലോണന്ന്.

ആ ലകസണിപന ഗതണിപയനലോകുപ്രീം?  അകഡണിലറ്റഷന് ഇല്ലലോത്തെ ലലോബണിപല പടസ്റ്റന്ന്

നെടത്തെണിയ  ലകസുകളണില,  അതണില  ആപരങ്കണിലപ്രീം  ശണിക്ഷണിക്കപപ്പെടുലമേലോ?

ലകലോടതണിയണില  1200  ലകസുകള്  RDO  യുപട മുന്പണിലണന്ന്.   ആ ലകസണിപന

സണിതണിപയനലോണന്ന്;  ഇതുലപലോപലയുള്ള അകഡണിലറ്റഷന് ഇല്ലലോത്തെ കലോരവ്യങ്ങള്

വച്ചു  ലനെലോക്കണിയലോല  ആ  ലകസുകളണില  അവപരല്ലലോപ്രീം  രക്ഷപപ്പെടുകയണിലല്ല?

എന്തുപകലോണന്ന് ഇഇ ഗവണ്പമേനന്ന് അതണിനമുന്പന്ന് നെടപടണിപയടുത്തെണില്ല; ലനെരപത്തെ

പറഞതുലപലോപല  പഴയ  ഗവണ്പമേനലോപണന  പറഞലോല  അതണിനത്തെരപ്രീം
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പഴയ ഗവണ്പമേനന്ന് തപന്ന പറയണപ്രീം.

 ശ്രപമേതണി  വപണലോ  ലജലോരജന്ന്:  സര,  ഞലോനെണിവണിപട  വളപര  വവ്യക്തമേലോയണി

പറഞ.  കഴണിഞ സരക്കലോരണിപന കലോലത്തെന്ന് പരണിലശലോധനെകളണില ഇരുപലതലോ

ഇരുപത്തെലഞ്ചെലോ ഇരട്ടണിയലോണന്ന് വരദ്ധനെവന്ന് ഉണലോയണിരണിക്കുന്നതന്ന്.   ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ

നെണിയമേത്തെണിപന  റൂള്സന്ന്  ആന്ഡന്ന്  പറഗുലലഷന്സന്ന്  2011-ല  നെണിലവണില

വപന്നങ്കണിലപ്രീം  2016-17  കലോലഘട്ടങ്ങള്  മുതലലോണന്ന്  അതണിപന  പവരത്തെനെപ്രീം

ശക്തമേലോയതന്ന്.  അലദ്ദേഹപ്രീം  ലചെലോദണിച്ച  ലചെലോദവ്യപ്രീം  വളപര  പധലോനെപപ്പെപട്ടലോരു

കലോരവ്യമേലോണന്ന്.  ഇങ്ങപനെ  സസപകരണിക്കുന്ന  നെടപടണികളണില  എനന്ന്  തുടരനെടപടണി

സസപകരണിക്കപപ്പെടുപ്രീം.  അതണില എനന്ന് ശണിക്ഷ ഉറപ്പെലോക്കലോനെലോയണിട്ടന്ന്  കഴണിയുനണന്ന്.

ഇതണിനലവണണി  ലപലോസണികപ്യൂഷന്  നെടപടണികള്  കൃതവ്യമേലോയണി  നെടക്കുനണന്ന്

എനറപ്പെലോക്കുന്നതണിനപ്രീം  അതണിപന  കൃതവ്യത  ഉറപ്പെലോക്കുന്നതണിനപ്രീംലവണണി

ഭക്ഷവ്യസുരക്ഷലോ  കമ്മപഷണറപട  ഓഫപസണില  തപന്ന  ഒരു  ലലലോ  ഓഫപസപറ

ഉള്പപ്പെപട  നെണിയമേണിച്ചുപകലോണന്ന്  ആ  കലോരവ്യങ്ങള്ക്കന്ന്  ലമേലലനെലോട്ടപ്രീം

നെലകണപമേനള്ളതലോണന്ന്  ഇലപ്പെലോള്  തപരുമേലോനെണിച്ചണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ആ

രപതണിയണിലപള്ളലോരു  കമേപകരണപ്രീം  അവണിപടയുണലോകുപ്രീം.  അതുമേലോത്രമേല്ല  ജണില്ല

അടണിസലോനെത്തെണില നെമുക്കന്ന്  140  സരക്കണിളുകളലോണുള്ളതന്ന്.  പണിപന്ന ജണില്ലയണിപല
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അസണിസ്റ്റനന്ന് കമ്മപഷണര ഉള്പപ്പെപടയുള്ളവരുണന്ന്. അസണിസ്റ്റനന്ന് കമ്മപഷണറപട

ഓഫപസുമേലോയുപ്രീം  ബന്ധപപ്പെട്ടുപ്രീം,  ഇഇ  സപ്രീംവണിധലോനെങ്ങള്

ഓണ്പപലനെലോക്കുന്നലതലോടുകൂടണി....  ഇലപ്പെലോള്  നെണിലവണില

സപ്രീംസലോനെപത്തെലോരണിടത്തുപ്രീം  ഒരു  എന്ലഫലോഴന്ന്പമേനന്ന്  ആക്ടണിവണിറ്റണി  ലനെരണിട്ടന്ന്

കമ്മപഷണരക്കന്ന്  കലോണലോന്  കഴണിയുപന്നലോരു  സപ്രീംവണിധലോനെമേണില്ല.  ഓണ്പപലന്

സപ്രീംവണിധലോനെത്തെണിലലയന്ന് പൂരണ്ണമേലോയണി മേലോറന്നലതലോപട ലനെരണിട്ടന്ന് കമ്മപഷണരലക്കലോ

അപല്ലങ്കണില ലസ്റ്ററ്റന്ന്  തലത്തെണിലലലോ  ഇതന്ന്  ലമേലോണണിറ്റര  പചെയലോന് കഴണിയുപ്രീം.   ഇഇ

പവരത്തെനെങ്ങള്  ശലോക്തപകരണിക്കുന്നതണിനലവണണി  ഇലപ്പെലോള്  ഒരു  പസഷവ്യല

ടലോസന്ന്  ലഫലോഴണിപനെക്കൂടണി  നെണിയമേണിച്ചണിട്ടുണന്ന്.  നെണിശ്ചയമേലോയണിട്ടുപ്രീം  എന്ലഫലോഴന്ന്പമേനന്ന്

ആകണിവണിറ്റണികളുപട  തുടരച്ചയലോയണിട്ടുള്ള  നെണിയമേനെടപടണികള്/ശണിക്ഷലോനെടപടണികള്

വളപര  കൃതവ്യമേലോയണി  നെടക്കുനപണനള്ളതുപ്രീം  മേലോതൃകലോപരമേലോയണി

നെടപ്പെണിലലോക്കുനപണനപ്രീം ഉറപ്പുവരുത്തുപ്രീം.  


