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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ നടിയമേയ നടപക്ഷാക്കുന്നതടിലലെ വവീഴ

മേടി  .   സവീക്കര: ഭകക്ഷ്യ വടിഷബക്ഷാധമൂലെമുള്ള മേരണവയ ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വവീഴകളയ

വരദടിക്കുകയയ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  വടിതരണയ  അടടിമേറടിക്കലപടുന്നതക്ഷായടി

പറയലപടുന്ന  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യവയ  ചരച്ച  ലചയ്യുന്നതടിനക്ഷായടി  സഭക്ഷാനടപടടികള

നടിരതടിവയ്ക്കണലമേന്ന  പ്രമമേയയ  പരടിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമേന്നക്ഷാവശക്ഷ്യലപടത്ത്

സരവ്വശവീ.  അനൂപത്ത്  മജേക്കബത്ത്,  അന്വര  സക്ഷാദതത്ത്,  ലക.  പടി.  എ.  മേജേവീദത്ത്,

മമേക്ഷാന്സത്ത്  മജേക്ഷാസഫത്ത്,  മേക്ഷാണടി  സടി.  കക്ഷാപന്,  ശവീമേതടി  ലക.  ലക.  രമേ  എന്നവീ

അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകക്ഷാരയ മനക്ഷാടവീസത്ത് നല്കടിയടിട്ടുണത്ത്.  

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യ-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി (ശവീമേതടി വവീണക്ഷാ മജേക്ഷാരജേത്ത്):

സര,  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസയ  ബഹുമേക്ഷാനക്ഷ്യനക്ഷായ  പ്രതടിപകക്ഷായഗയ  ശവീ.  തടിരുവഞ്ചൂര

രക്ഷാധക്ഷാകൃഷ്ണന് ശദകണടിക്കലെടിലൂലട ലകക്ഷാണ്ടുവന്ന വടിഷയയ തലന്നയക്ഷാണത്ത് ഇന്നത്ത്

ബഹുമേക്ഷാനക്ഷ്യരക്ഷായ  പ്രതടിപകക്ഷായഗങ്ങള  അടടിന്തരപ്രമമേയതടിനക്ഷായടി  മനക്ഷാടവീസത്ത്

നല്കടിയടിരടിക്കുന്നതടിലയ  ഉളലപടടിരടിക്കുന്നലതന്ന  സക്ഷാധക്ഷാരണമേലക്ഷാത  ഒരു

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യമുലണന്നത്ത്  ആദക്ഷ്യമമേ  തലന്ന  ചൂണടിക്കക്ഷാടക്ഷാന്   ആഗ്രഹെടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  
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ലപക്ഷാതുജേനക്ഷാമരക്ഷാഗക്ഷ്യ  സയരകണതടില്  ഭകക്ഷ്യ  സുരക  വളലരമയലറ

പ്രധക്ഷാനലപടതക്ഷാണത്ത്.  The Food Safety and Standards Act of 2006  എന്ന

മകന്ദ്ര  നടിയമേതടിലന്റെയടടിസക്ഷാനതടിലെക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരകയമേക്ഷായടി  ബന്ധലപട

പ്രവരതനങ്ങള സയസക്ഷാനതത്ത് നടത്തുന്നതുയ നടപടടികള സസവീകരടിക്കുന്നതുയ.

2009-ലെക്ഷാണത്ത്  സയസക്ഷാനതത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപത്ത്  നടിലെവടില്വന്നതത്ത്.

2011-ലെക്ഷാണത്ത്  മദശവീയ  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  നടിയമേതടിലന്റെ  റൂളസത്ത്  ആന്ഡത്ത്

ലറഗുമലെഷന്സത്ത്  നടിലെവടില്വന്നതത്ത്.    ഈ   സരക്കക്ഷാരടിലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്

ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപടിലന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള  കൂടുതല്  ശക്തമേക്ഷാക്കുന്നതടിനയ

നടിയമേയ കരശനമേക്ഷായടി നടപടിലെക്ഷാക്കുന്നതടിനയ വകുപത്ത് ഒരു ജേനകവീയ കക്ഷ്യക്ഷാമ്പയടിനത്ത്

തുടക്കമേടിട്ടു.   'നല  ഭകണയ  നക്ഷാടടിലന്റെ  അവകക്ഷാശയ'  എന്ന

ആപ്തവക്ഷാകക്ഷ്യമതക്ഷാലടയള്ള  ഈ  കക്ഷ്യക്ഷാമ്പയടിലന്റെ  ഭക്ഷാഗമേക്ഷായടി  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ

പരടിമശക്ഷാധനകളടില് ഗണക്ഷ്യമേക്ഷായ വരദനവണക്ഷായടി.  മേവീന്, ലവളടിലച്ചണ, ശരക്കര,

പഴച്ചക്ഷാറുകള,  ജേജ്യൂസത്ത്,  ഷവരമേ,  കറടിപപൗഡര  തുടങ്ങടി  അമനകമേമനകയ

ഭകക്ഷ്യപദക്ഷാരത്ഥങ്ങളടിലലെ മേക്ഷായയ കലണത്തുന്നതടിനക്ഷായടി പ്രമതക്ഷ്യക പരടിമശക്ഷാധനക്ഷാ

യഞ് ജേങ്ങള  ആവടിഷ്കരടിച്ചത്ത്  നടപടിലെക്ഷാക്കടി  അതത്ത്  തുടരുകയയ  ലചയ്യുന.
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പരടിമശക്ഷാധനകളലട  ഭക്ഷാഗമേക്ഷായടി  വവീഴകള  കലണതടിയക്ഷാല്  സക്ഷാപനങ്ങള

മേക്ഷാനദണ്ഡപ്രകക്ഷാരയ  അടച്ചുപൂടക്ഷാന്  നടിരമദ്ദേശയ  നല്കുകയയ  നടപടടികള

സസവീകരടിക്കുകയയ ലചയ്യുനണത്ത്.  ബഹുമേക്ഷാനലപട പ്രതടിപകക്ഷായഗങ്ങള നല്കടിയ

മനക്ഷാടവീസടില്  യ.ഡടി.എഫത്ത്.-ലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്  മേടികച്ച  പ്രകടനമേക്ഷാണത്ത്

നടതടിയടിരുന്നലതനയ  അന്നത്ത്  മകരളയ  ഒന്നക്ഷായ  സക്ഷാനതക്ഷായടിരുനലവനയ

പറയന്നതത്ത് വസ്തുതക്ഷാപരമേക്ഷായടി ലതറക്ഷാണത്ത്. 2018-2019 ലെക്ഷാണത്ത് സയസക്ഷാനയ രണക്ഷായ

സക്ഷാനതത്ത് എതലപടതത്ത്.  2021-ല് ഈ അലസലസ്മെന്റെടിലന്റെ മേക്ഷാനദണ്ഡങ്ങളടില്

കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷായ മേക്ഷാറങ്ങള മകന്ദ്രയ എഫത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത്.എ.  ലകക്ഷാണ്ടുവരടികയയ  ലചയ.

ഡക്ഷാറയലട  അടടിസക്ഷാനതടില്  ഇക്കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളടില്  വസ്തുത  എന്തക്ഷാലണനള്ളതത്ത്

പരടിമശക്ഷാധടിക്കക്ഷായ.  ഓമരക്ഷാ വരഷവയ നടതടിയ പരടിമശക്ഷാധനകളലട എണമേക്ഷാണത്ത്

ആദക്ഷ്യയ  സൂചടിപടിക്കുന്നതത്ത്.  2012-13  കക്ഷാലെയളവടില്  സയസക്ഷാനതത്ത്  നടന്ന

പരടിമശക്ഷാധനകളലട ആലക എണയ 6358 ഉയ 2013-14-ല് 356 ഉയ 2014-15-ല്

1195 ഉയ 2015-16-ല് 3525 ഉയ         2016-17-ല് 5497 ഉയ ആണത്ത്.  കഴടിഞ്ഞ

സരക്കക്ഷാരടിലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്  വലെടിലയക്ഷാരു  വരദന  പരടിമശക്ഷാധനയലട

കക്ഷാരക്ഷ്യതടിലണക്ഷായടിട്ടുണത്ത്.  2017-18  ആയമപക്ഷാള അതത്ത്  25948-മലെയ്ക്കത്ത്  ഉയരന.
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2018-19-ല്  27728-ഉയ  2019-20-ല്  33044-ഉയ   2020-21  -ല്  40000-ഉയ

2021-22-ല്  44676-ഉയ  ആയടി വരദടിച്ചു.   2022-23  ജേനവരടി  വലര  64086

പരടിമശക്ഷാധനകള  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  വകുപത്ത്  സയസക്ഷാനതത്ത്  നടതടിയടിട്ടുണത്ത്.

യ.ഡടി.എഫത്ത്-ലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്  വരഷക്ഷാടടിസക്ഷാനതടില്  മനക്ഷാക്കടിയക്ഷാല്

പരടിമശക്ഷാധനകള  നടതടിയതടിലന്റെ  പരമേക്ഷാവധടി  എണയ  6358  ആണത്ത്.   356

പരടിമശക്ഷാധനകള  നടതടിയ  വരഷവമുണത്ത്.   ഈ  വരഷയ  ഇതുവലര  64086

പരടിമശക്ഷാധനകള  നടതടി  നടിയമേപരമേക്ഷായടി  സസവീകരടിമക്കണ  നടപടടികള

(ലപനക്ഷാല്റടികളയ  കടകള  അടപടിക്കുന്ന  മേറ്റുനടപടടികളയ)  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായടി

സസവീകരടിക്കുകയയ  ലചയ്യുനണത്ത്.   ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമയക്ഷാ  അലലങടില്  ഇതുമേക്ഷായടി

ബന്ധലപട പരക്ഷാതടികള ഉണക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള മേക്ഷാത്രമേല ഓമരക്ഷാ ദടിവസവയ ഇതുമേക്ഷായടി

ബന്ധലപട പരടിമശക്ഷാധനകള നടത്തുനണത്ത്.  

ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമൂലെമുളള  മേരണങ്ങള  സയബന്ധടിച്ചുയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ

മനക്ഷാടവീസടില്  പറയനണത്ത്.  അന്നത്ത്  അത്ര  മേരണമുണക്ഷായടി,  ഇന്നത്ത്  ഇത്ര

മേരണമുണക്ഷായടിലയന്നത്ത് പറയകയലക്ഷാ ലചയ്യുന്നതത്ത്.  അന്നത്ത് മേരണമുണക്ഷായക്ഷാലയ ഇന്നത്ത്

മേരണമുണക്ഷായക്ഷാലയ  ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമൂലെമുളള  മേരണയ  ഉണക്ഷാകക്ഷാന്  പക്ഷാടടില.
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അതുസയബന്ധടിച്ചത്ത്  മനക്ഷാടവീസടില്  പറഞ്ഞതുലകക്ഷാണത്ത്,  ഇത്രയയ  കടകള

ഇലക്ഷാതടിരുന്ന  പതത്ത്  വരഷയ  മുമ്പുളള  കണക്കക്ഷാണത്ത്  ഞക്ഷാന്  പറയന്നതത്ത്.

സയസക്ഷാനതത്ത്  2012-13-ല്  ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമയറത്ത്  2 മപര

മേരണലപടുകയണക്ഷായടി.   2012-13-ല്  ഷവരമ്മ  കഴടിച്ചതടിലൂലട

ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധയണക്ഷായടി  ആദക്ഷ്യമേക്ഷായടി  ഒരക്ഷാള  മേരണലപട്ടു.  2013-14-ല്  1-ഉയ

2015-ല്  2-ഉയ  2016-ല്  1-ഉയ  2017-ല്  2-ഉയ  2018-ല്  1-ഉയ  2019-ല്  2-ഉയ

2020-ല്  1-ഉയ  2021-ല്  ആരുയ  മേരടിച്ചടിടടില,  2022-ല്  ഒരക്ഷാളയ  മേരണലപട്ടു.

ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമൂലെയ  ആരുയ  മേരടിക്കക്ഷാന്  പക്ഷാടടില.   അതടിനമവണടിയളള

ശമേമേക്ഷാണത്ത്  സരക്കക്ഷാര  നടത്തുന്നതത്ത്.   പരടിമശക്ഷാധനകള  ശക്തമേക്ഷാക്കടിയയ

നടിയമേപ്രകക്ഷാരമുളള  നടപടടികള  ഭകണശക്ഷാലെകള  സസവീകരടിക്കുനലവന്നത്ത്

ഉറപക്ഷാക്കടിയമേക്ഷാണത്ത് വകുപത്ത് മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകുന്നതത്ത്.  ഇതടിലലെക്ഷാരു ഘടകയ മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്.  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  2011-ലലെ  ലറഗുമലെഷന്  പ്രകക്ഷാരയ

നടപടിലെക്ഷാമക്കണതക്ഷാണത്ത്.  17(1)-ല്  Food  handlers  and  employees  of  the

establishment  shall  undergo  a  medical  examination  by  a  registered

medical  practitioner  annually  to  ensure  that  they  are  free  from  any
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infectious  and  other  communicable  diseases.  A  record  of  these

examinations  shall  be  maintained  എന്നത്ത്  പറയനണത്ത്.  നടിയമേപരമേക്ഷായടി

ഭകണയ  ഉണക്ഷാക്കുന്നവരക്കുയ  വടിതരണയ  ലചയ്യുന്നവരക്കുയ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

നടിരബന്ധമേക്ഷാണത്ത്.   ഭകണമുണക്ഷാക്കുന്നവരടില്നടിനയ  വടിതരണയ

ലചയ്യുന്നവരടില്നടിനയ ഭകണയ കഴടിക്കുന്ന ആളകളടിമലെയ്ക്കത്ത്  പകരച്ചവക്ഷ്യക്ഷാധടികള

പകരരുലതന്ന  ലെകക്ഷ്യമതക്ഷാലടയക്ഷാണത്ത്  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  ഉണക്ഷാകണലമേന്നത്ത്

നടിയമേപരമേക്ഷായടി അനശക്ഷാസടിക്കുന്നതത്ത്.  ഇപൗ സരക്കക്ഷാരടിലന്റെ കക്ഷാലെയളവടില് അതത്ത്

കരശനമേക്ഷായടി നടപടിലെക്ഷാക്കക്ഷാനക്ഷാണത്ത് തവീരുമേക്ഷാനടിച്ചടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ലഫബ്രുവരടി 1 മുതല്

ഭകണശക്ഷാലെകളടിലലെ  ജേവീവനക്കക്ഷാരക്കത്ത്  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  നടിരബന്ധമേക്ഷായയ

ഉണക്ഷാകണലമേന്ന  നടിലെപക്ഷാടത്ത്  സരക്കക്ഷാര  സസവീകരടിച്ചു.   മഹെക്ഷാടല്  ആന്ഡത്ത്

ലറമസക്ഷാറന്റെത്ത് അമസക്ഷാസടിമയഷനയ ഇപൗ രയഗതത്ത് പ്രവരതടിക്കുന്ന മേറ്റു സയഘടനക്ഷാ

പ്രതടിനടിധടികളയ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  എടുക്കുന്നതടിനത്ത്  ഇപൗ  കക്ഷാലെയളവത്ത്

മേതടിയക്ഷാകടിലലനയ  കൂടുതല്  സമേയയ  മവണലമേനയ  ആവശക്ഷ്യലപടതടിലന്റെ

അടടിസക്ഷാനതടില് സക്ഷാവകക്ഷാശയ നല്കുകയക്ഷാണത്ത്  ലചയ്തതത്ത്.   പത്തുപതടിലനക്ഷാന്നത്ത്

വരഷമേക്ഷായടി  നടിലെവടിലണക്ഷായടിരുന്ന  ഒരു  നടിയമേയ  ശക്തമേക്ഷായടി  നടപടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന്
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സരക്കക്ഷാര  തവീരുമേക്ഷാനടിക്കുമമ്പക്ഷാള  അതടിമനക്ഷാടത്ത്  മപക്ഷാസടിറവീവക്ഷായടി  ഇപൗ

മമേഖലെയടിലളളവര  പ്രതടികരടിച്ചുലവന്നതത്ത്  നക്ഷായ  കക്ഷാമണണതക്ഷാണത്ത്.    ലഹെല്തത്ത്

കക്ഷാരഡത്ത് എടുക്കുന്നതടിനത്ത് ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യമകന്ദ്രങ്ങളടിലലെക്ഷാലക്ക തടിരടിക്കത്ത്  അനഭവലപട

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യതടിലെക്ഷാണത്ത് സക്ഷാവകക്ഷാശയ നല്കക്ഷാന് തവീരുമേക്ഷാനടിച്ചതത്ത്.   സയസക്ഷാനതത്ത്

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡടിലക്ഷാലത  ഒരക്ഷാളക്കുയ  ഇനടി  ഭകണശക്ഷാലെകളടില്  മജേക്ഷാലെടി

ലചയക്ഷാന് സക്ഷാധടിക്കടില.  കരശനമേക്ഷായടി ഇപൗ നടിയമേയ നടപക്ഷാക്കക്ഷാനക്ഷാണത്ത് സക്ഷാരക്കക്ഷാര

തവീരുമേക്ഷാനടിച്ചടിട്ടുളളതത്ത്.  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  എടുതടിടടിലക്ഷാത  നടിരവധടി

ജേവീവനക്കക്ഷാരുണത്ത്.   ഈ  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യതടില്  അവരക്കത്ത്  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

എടുക്കുന്നതടിനള്ള  സക്ഷാവകക്ഷാശയ  അനവദടിച്ചുലകക്ഷാണത്ത്,  അതടിനളള

ക്രമേവീകരണങ്ങള  ലചയലകക്ഷാണത്ത്  മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷായടി  അതത്ത്  പൂരണമേക്ഷായടി

നടപക്ഷാക്കുന്നതടിനക്ഷാണത്ത് സരക്കക്ഷാര ശമേടിക്കുന്നതത്ത്.  ഭകക്ഷ്യസുരക ഉറപക്ഷാമക്കണതത്ത്

ലപക്ഷാതുസമൂഹെതടിലന്റെ  ഉതരവക്ഷാദടിതസമേക്ഷാണത്ത്.  വക്ഷാസ്തവ  വടിരുദമേക്ഷായ

അടടിസക്ഷാനമേടിലക്ഷാത  ആമരക്ഷാപണയ  ഉന്നയടിക്കക്ഷാലത  സരക്കക്ഷാര  നടത്തുന്ന

പ്രവരതനങ്ങളമേക്ഷായടി  മചരനനടിനലകക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  ഉറപക്ഷാക്കുകലയന്ന
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നമ്മുലട  ഉതരവക്ഷാദടിതസലത  വളലര  ഭയഗടിയക്ഷായടി  നടിരവ്വഹെടിക്കുന്നതടിനത്ത്

പ്രതടിപകയ ഒപമുണക്ഷാകണലമേന്നക്ഷാണത്ത് എനടിക്കത്ത് അഭക്ഷ്യരത്ഥടിക്കക്ഷാനളളതത്ത്.

മേടി  .    സവീക്കര:   ഈ  വടിഷയയ  ശദകണടിക്കലെടിലൂലട  സഭയടില്

അവതരടിപടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.  

പ്രതടിപക മനതക്ഷാവത്ത് (ശവീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതവീശന്):  സര, ലഹെല്തത്ത് കക്ഷാരഡത്ത്

തടടിപടിലന  സയബന്ധടിച്ച  വടിഷയമേക്ഷാണത്ത്  ഞങ്ങള  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേക്ഷായടി

ലകക്ഷാണ്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ശവീ.  തടിരുവഞ്ചൂര  രക്ഷാധക്ഷാകൃഷ്ണന്  ഈ  വടിഷയയ

ശദകണടിക്കലെക്ഷായടി  ലകക്ഷാണ്ടുവരുമമ്പക്ഷാള  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  തടടിപ്പുമേക്ഷായടി

ബന്ധലപട വടിഷയങ്ങളടില.   അതടിനമശഷമേക്ഷാണത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട മേനടി ഇനടി

മുതല്  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  ഉണക്ഷാകണലമേന്നത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്.  അതുപറഞ്ഞത്ത്

രണ്ടുദടിവസയ കഴടിഞ്ഞമപക്ഷാള  300/-  രൂപ വക്ഷാങ്ങടിലക്കക്ഷാണത്ത് ലഹെല്തത്ത് കക്ഷാരഡത്ത്

വടിതരണയ ലചയ്യുന്ന കക്ഷാഴയക്ഷാണത്ത്  കക്ഷാണക്ഷാന് സക്ഷാധടിച്ചതത്ത്.   ഗപൗരവതരമേക്ഷായ ഒരു

വടിഷയമേക്ഷാണടിതത്ത്.   300 രൂപ ലകക്ഷാടുതത്ത് ലഹെല്തത്ത് കക്ഷാരഡത്ത് വക്ഷാങ്ങടിക്കുന്ന ആള

ഉണക്ഷാക്കുന്ന ഭകണയ കഴടിമക്കണ സടിതടിയക്ഷാണത്ത്.  പുതടിയ വടിഷയമേക്ഷാണടിതത്ത്.   
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ശവീ  .    അനൂപത്ത്  മജേക്കബത്ത്:   സര,  ബഹുമേക്ഷാനലപട  പ്രതടിപകമനതക്ഷാവത്ത്

സൂചടിപടിച്ചതുമപക്ഷാലലെ  സമേവീപകക്ഷാലെ  സയഭവമേക്ഷാണത്ത്  ഞങ്ങള

അടടിയന്തരപ്രമമേയമേക്ഷായടി  അവതരടിപടിക്കുന്നതത്ത്.  അടടിസക്ഷാനമേടിലക്ഷാത

ആമരക്ഷാപണമുന്നയടിക്കക്ഷാലത  പ്രതടിപകയ  മചരന്നത്ത്  നടില്ക്കണലമേന്നക്ഷാണത്ത്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  പറ ഞ്ഞതത്ത്.  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

വടിതരണതടിലണക്ഷായടിരടിക്കുന്ന  അപക്ഷാകതകളയ  നജ്യൂനതകളയ  ക്രമേമക്കടുകളയ

ചൂണടിക്കക്ഷാട്ടുമമ്പക്ഷാള  കഴടിഞ്ഞ  ശദകണടിക്കലെടില്  പറഞ്ഞ  അമത  മേറുപടടി

തലന്നയക്ഷാണത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  ഇന്നത്ത്  ഇവടിലടയയ  ആവരതടിച്ചതത്ത്.  ആ

കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളടിമലെയ്ക്കത്ത്  ഞക്ഷാന്  വരക്ഷായ.  മകരളതടില്  കഴടിഞ്ഞ  ഏതക്ഷാനയ

വരഷങ്ങളക്ഷായണക്ഷാകുന്ന  ഭകക്ഷ്യ  ദുരന്തങ്ങളയ  ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധയയ  ഒരു

തുടരക്കഥയക്ഷായടി  ഇനയ  മുമന്നക്ഷാടത്ത്  മപക്ഷായ്ലക്കക്ഷാണടിരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.

ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധയണക്ഷായടി  മേരണങ്ങളണക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള  അതുസയബന്ധടിച്ചത്ത്  ചരച്ച

ലചയ്യുകയയ  അമനസഷണയ  നടത്തുകയയ  കുറലച്ചങടിലയ   തുടരനടപടടി

സസവീകരടിക്കുകയയ  ലചയ്യുയ.   പലക  ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമയറത്ത്  ഗുരുതരമേക്ഷായ

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യപ്രശ്നങ്ങള കക്ഷാരണയ ജേവീവടിതയ വഴടിമുടടിമപക്ഷാകുന്ന നൂറുകണക്കടിനക്ഷാളകള
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ഇന്നത്ത്  മകരളതടിലലണന്നത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  മേനസടിലെക്ഷാക്കണയ.

അവലരക്കുറടിച്ചത്ത്  അമനസഷടിക്കക്ഷാന്  ഗവണ്ലമേന്റെടിനത്ത്  കഴടിയന്നടില.   അതടിലന

സയബന്ധടിച്ചത്ത്  യക്ഷാലതക്ഷാരു  തുടരനടപടടികളയ  പടിന്നവീടത്ത്  ഉണക്ഷാകുന്നടില.

മകരളതടില്  ഭകക്ഷ്യദുരന്തങ്ങളയ  ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധമയറത്ത്  മേരണങ്ങളയ

ആവരതടിക്കുന്നതത്ത്  എന്തുലകക്ഷാണക്ഷാണത്ത്;   അതറടിയക്ഷാന്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനവീ

പക്ഷാഴൂര  പടടിപ്പുര  വലര  മപക്ഷാകണ.   അങ്ങയലട  മൂക്കടിലന്റെ  തക്ഷാലഴയള്ള  ജേനറല്

ആശുപത്രടിയടിലലെ ചടിലെ ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസര  300/-  രൂപ കകക്കൂലെടി വക്ഷാങ്ങടി മദക്ഷാശ

ചുടുന്നതുമപക്ഷാലലെ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  എഴുതടി  ലകക്ഷാടുതടിമല;   ആ

ജേവീരണതയക്ഷാണത്ത്,  അഴടിമേതടിയക്ഷാണത്ത്,  ലകടുകക്ഷാരക്ഷ്യസതയക്ഷാണത്ത്  ഇവടിലട

ഇതരതടിലള്ള ദുരന്തങ്ങള ആവരതടിക്കക്ഷാന് ഇടവരുത്തുന്നതത്ത്.  ഞക്ഷാന് എലക്ഷാ

ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസലരയയ  ആമകപടിക്കുന്നതടിമനക്ഷാ  എലക്ഷാ  മഡക്ഷാക്ടരമേക്ഷാരുയ

അഴടിമേതടിക്കക്ഷാരക്ഷാലണമന്നക്ഷാ പറയന്നടില.  ലസക്കജ്യൂരടിറടി കക്ഷ്യക്ഷാബടിനടിലെടിരുനലകക്ഷാണത്ത്

ഒരുമദക്ഷ്യക്ഷാഗസസന്  300  രൂപ  വക്ഷാങ്ങടി  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡുകള  എഴുതടി

ലകക്ഷാടുക്കുന്ന  കക്ഷാഴ  എഷക്ഷ്യക്ഷാലനറ്റുയ  മേക്ഷാതൃഭൂമേടിയമേടക്കമുള്ള  വടിവടിധ

ദൃശക്ഷ്യമേക്ഷാദക്ഷ്യമേങ്ങളടിലൂലടയയ   ഒക്ഷാണ്കലെന്  ചക്ഷാനലകളടിലൂലടയയ  നമ്മള
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കണതക്ഷാണത്ത്.  മേടിനടിസരക്കത്ത്  ഈ അസയബടിയടില്  ഉറപ്പുനല്കക്ഷാന് കഴടിയമമേക്ഷാ,

ലകക്ഷാടുത എലക്ഷാ ലഹെല്ത്തുകക്ഷാരഡുകളയ മേക്ഷാനദണ്ഡങ്ങള 100 ശതമേക്ഷാനയ  comply

ലചയയ  എലക്ഷാ  പരടിമശക്ഷാധനകളയ  നടതടിയമേക്ഷാണത്ത്  ലകക്ഷാടുതലതന്നതടിലന

സയബന്ധടിച്ചത്ത്,  ഒരടിക്കലയ  അമങ്ങയ്ക്കത്ത്  അതടിനത്ത്  കഴടിയടില,  കക്ഷാരണയ  ലഹെല്തത്ത്

കക്ഷാരഡത്ത്  നല്കുന്നതടിനമുമ്പത്ത്   ഏമഴക്ഷാ  ഒന്പമതക്ഷാ  പരടിമശക്ഷാധകള

നടമതണതുണത്ത്.    ഇപൗ  പരടിമശക്ഷാധനകളക്കക്ഷായടി  ഒമന്നക്ഷാ  രമണക്ഷാ  ദടിവസയ

മവണടിവരുയ.   വടിവടിധ  തരതടിലള്ള  മരക്ഷാഗങ്ങള,  പകരച്ചക്ഷാവക്ഷ്യക്ഷാധടികളമണക്ഷാ,

വക്ഷാകടിമനഷന്  വടിശദക്ഷായശങ്ങളടക്കയ  പലെ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളണത്ത്.   ചടിലെ  മകസ്സുകളടില്

കുലറക്കൂടടി പരടിമശക്ഷാധകള മവണടിവരുയ.  അങ്ങലനയള്ള കക്ഷാരഡുകളക്ഷാണത്ത് അഞത്ത്

മേടിനടിട്ടുലകക്ഷാണത്ത്  മുഖയമപക്ഷാലയ  മനക്ഷാക്കക്ഷാലത എഴുതടിലക്കക്ഷാടുത്തുലകക്ഷാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.

ഇപൗ  വടിഷയമേക്ഷാണത്ത്  ഞങ്ങള  അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടില്  ഉന്നയടിക്കുന്നതത്ത്.

അമപക്ഷാള  ഈ  ലഹെല്ത്തുകക്ഷാരഡുകളടില്   അമനക്ഷാമേലെവീസത്ത്  അലലങടില്

വക്ഷ്യക്തതയടിലക്ഷായ്മ  തുടങ്ങടി  പലെ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളമുണത്ത്.   ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  ലമേഡടിക്കല്

ഓഫവീസര മവണലമേന്നത്ത് നടിരബന്ധമേടില, ഇതടിനകതത്ത് ര ജേടിമസരഡത്ത് ലമേഡടിക്കല്

പ്രക്ടവീസ്ഷണര  മേതടി.  ഒപയതലന്ന  ഏലതക്ഷാലക്ക  രവീതടിയടിലള്ള  പരടിമശക്ഷാധന
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എങ്ങലന  നടതണലമേന്നതടിലന  സയബന്ധടിച്ചത്ത്  അവക്ഷ്യക്തത

നടിലെനടില്ക്കുനലവനള്ളതക്ഷാണത്ത്  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസയ  ഇതുമേക്ഷായടി  ബന്ധലപടത്ത്

അമനസഷടിച്ചമപക്ഷാള മേനസടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന് കഴടിഞ്ഞതത്ത്.   ലഹെല്തത്ത് കക്ഷാരഡടിലനപറടി

കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ  മേടിനടിസര ഇവടിലട  പറഞ്ഞലതന്തക്ഷാണത്ത്?  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

ഞങ്ങളലട  ലടയ  കക്ഷാരഡക്ഷാണത്ത്, ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  വഴടി  വലെടിയ  മേക്ഷാറങ്ങള

സൃഷടിക്കക്ഷാന് മപക്ഷാകുനലവന്നക്ഷാണത്ത്.   കഴടിഞ്ഞയക്ഷാഴ   അസയബടിയടില് മേടിനടിസര

ഇതത്ത്  പറയമമ്പക്ഷാള,  ആ  ലഹെല്ത്തുകക്ഷാരഡത്ത്  ലകക്ഷാടുതതടിലള്ള  വലെടിയ

അപക്ഷാകതയയ  ലകടുകക്ഷാരക്ഷ്യസതയയ  അഴടിമേതടിയയ  ഇന്നത്ത്

പുറത്തുവനലകക്ഷാണടിരടിക്കുന്ന  സന്ദരഭതടില്,  ഒരു  പരടിമശക്ഷാധനമപക്ഷാലയ

നടതക്ഷാലത  ലഹെല്ത്തുകക്ഷാരഡുകള  ലകക്ഷാടുക്കുന്ന  ഗുരുതരമേക്ഷായ  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യയ

നടിലെനടില്ക്കുന.  അവടിലട  അങ്ങലനയക്ഷാലണങടില്  ബക്ഷാക്കടി,  മേടിനടിസര  ഇവടിലട

ആവരതടിച്ച  പരടിമശക്ഷാധനളക്കത്ത്  എന്തത്ത്  ആധടികക്ഷാരടികതയണക്ഷാകുയ.   ഞങ്ങള

എങ്ങലനയതത്ത്  മുഖവടിലെയ്ലക്കടുക്കണയ.  അടടിസക്ഷാനപരമേക്ഷായ  വടിഷയമേക്ഷാണത്ത്

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്,   അതടിലന്റെ  അവസ  ഇതക്ഷാലണങടില്  മേറ്റുള്ള

പരടിമശക്ഷാധനകളലട  അവസലയന്തക്ഷാണത്ത്.   പരടിമശക്ഷാധന  എങ്ങലനയക്ഷാണത്ത്
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നടക്കുന്നതത്ത്?  ഒരു  വടിഷയമമേക്ഷാ  വടിവക്ഷാദമമേക്ഷാ  ഉണക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള  ഈ  മസഫടി

ഓഫവീസരമേക്ഷാര കുലറ ചക്ഷാനലകക്ഷാലരയയ വടിളടിച്ചുലകക്ഷാണത്ത് ഓടടി  മഹെക്ഷാടലകളടിമലെയ്ക്കത്ത്

വരുയ,  പക്ഷാത്രലമേടുക്കുയ  അടപത്ത്  മേക്ഷാറ്റുയ,  മേണപടിക്കുയ,  ഭകണയ  മേണത്തുലകക്ഷാണത്ത്

റടിമപക്ഷാരടത്ത്  എഴുതടി  മകക്ഷാടതടിയടില്  ലകക്ഷാടുതക്ഷാല്,  ആ  റടിമപക്ഷാരടത്ത്  മകക്ഷാടതടി

അയഗവീകരടിക്കുമമേക്ഷാ?  അലതടുത്തു  ചവറ്റുകൂടയടിലലെറടിയയ.   ആധടികക്ഷാരടികമേക്ഷായ

റടിമപക്ഷാരട്ടുകള  മവണലമേങടില്,  NABL  (National

Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration  Laboratories)

അക്രടിഡടിമറഷനള്ള ലെക്ഷാബുകളടിലലെ പരടിമശക്ഷാധനക്ഷാ റടിമപക്ഷാരട്ടുകള മേക്ഷാത്രലമേ  ഒരു

നടിയമേ  മകക്ഷാടതടിയടില്  നടിലെനടില്ക്കുകയള.   അങ്ങലനയള്ള  കമേമക്രക്ഷാ

ബമയക്ഷാളജേടി  ലെക്ഷാബുകള  അങ്ങയലട  വകുപടിന്റെ  കവീഴടിലെടിലക്ഷാലയനള്ളതക്ഷാണത്ത്

അങ്ങയലട  മേറുപടടിയടില്നടിന്നത്ത്  എനടിക്കത്ത്  മേനസടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന്  സക്ഷാധടിച്ചതത്ത്.

ലകമേടിക്കല്  ലെമബക്ഷാറടറടികളണത്ത്.   ഇതത്ത്  കഴടിഞ്ഞ  സടി&എ.ജേടി.  റടിമപക്ഷാര ടടില്

പ്രതടിപക്ഷാദടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.   ഞക്ഷാന്  അതത്ത്  വക്ഷായടിക്കക്ഷാന്  ആഗ്രഹെടിക്കുന്നടില.  കമേമക്രക്ഷാ

ബമയക്ഷാളജേടി ലെക്ഷാബുകളക്കത്ത് NABL അലക്രഡടിമറഷന് ഇലക്ഷാതതടിലന്റെ പ്രശ്നങ്ങള

മേടിനടിസറുലട  ശദയടിലയ  അസയബടിയലട  മുന്നടിലമുള്ളതക്ഷാണത്ത്.   മൂന്നത്ത്  മകക്ഷാടടി
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രൂപയക്ഷാണത്ത്  ഇതുമേക്ഷായടിബന്ധലപടത്ത്  മകന്ദ്ര ഗവണ്ലമേന്റെടില്നടിന്നത്ത്  ലെഭടിച്ചതത്ത്.   ആ

തുക  ഫലെപ്രദമേക്ഷായടി  വടിനടിമയക്ഷാഗടിക്കക്ഷാന്മപക്ഷാലയ  ഗവണ്ലമേന്റെടിനത്ത്

കഴടിഞ്ഞടിലലനള്ളതക്ഷാണത്ത് അതടിലന്റെ മേലറക്ഷാരു പ്രധക്ഷാനലപട വടിഷയയ.  അമപക്ഷാള

ഇതടിലന്റെയകതത്ത്  NABL  അലക്രഡടിമറഷനടിലക്ഷാലത ആ മകസ്സുകളമേക്ഷായടി നമ്മള

മുമന്നക്ഷാടത്ത്  മപക്ഷാകുന.   ആ  ലെക്ഷാബുകളലട  പരടിമശക്ഷാധനമയക്ഷാ  അതടിലന്റെ

റടിമപക്ഷാരട്ടുകമളക്ഷായടിലക്ഷാലത  മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള  അതടിലന്റെ  അവസ

എന്തക്ഷായടിരടിക്കുയ?   നക്ഷാലെക്ഷായടിരമതക്ഷാളയ  മകസ്സുകളക്ഷാണത്ത്  മകരളതടിലലെ  വടിവടിധ

മകക്ഷാടതടികളടില്  ലകടടിക്കടിടക്കുന്നതത്ത്.   ഈ  കഴടിഞ്ഞ  ജേനവരടിയടിലയ  കഴടിഞ്ഞ

വരഷയ  ലമേയത്ത് മേക്ഷാസതടിലമുണക്ഷായ മേരണതടിലന്റെയടടിസക്ഷാനതടില് മകസ്സുകള

മവഗതടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന് കഹെമക്കക്ഷാടതടിലയ സമേവീപടിച്ചടിരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  ഇത്രയയനക്ഷാള

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യവകുപത്ത്  എന്തത്ത്  ലചയ്യുകയക്ഷായടിരുന?  ഇതടിലന  സയബന്ധടിച്ചുള്ള

അമനസഷണയ  അലലങടില്  മവഗതടില്  മകലസടുക്കക്ഷാന്

കഴടിയക്ഷാതലതന്തുലകക്ഷാണക്ഷാണത്ത്? 2500-ഓളയ ക്രടിമേടിനല് സസഭക്ഷാവമുള്ള മകസ്സുകളയ

1500-ഓളയ  സടിവടില്  സസഭക്ഷാവമുള്ള  മകസുകളയ  മകക്ഷാടതടികളടില്

ലകടടിക്കടിടക്കുകയക്ഷാണത്ത്.   ആ  മകസ്സുകള  വടിചക്ഷാരണയ്ക്കുവരുമമ്പക്ഷാള  അതടിലന്റെ
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അവസലയന്തക്ഷായടിരടിക്കുലമേന്നത്ത്  ഞക്ഷാന്  പറമയണ  ആവശക്ഷ്യമേടില.   പതടിമൂന്നക്ഷായ

മകരള  നടിയമേസഭയലട  സമബക്ഷാരഡടിമനറത്ത്  ലലെജേടിമസ്ലേഷന്  സമേടിതടി  2014-ല്

നല്കടിയ റടിമപക്ഷാര ടടില് ഒരുപക്ഷാടത്ത് ശുപക്ഷാരശകളണത്ത്.  അതടില് പ്രധക്ഷാനലപട രണ്ടു

ശുപക്ഷാരശകളടിലലെക്ഷാന്നത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ  മമേഖലെയടില്  മഡറക്ഷാ

ലബയ്സുണക്ഷായടിരടിക്കണമേന്നതക്ഷാണത്ത്.   രണത്ത്,  ഇതടിലന  സയബന്ധടിച്ചത്ത്  ഇവടിലട

പ്രതടിപക്ഷാദടിച്ച  ലഹെല്ത്തുകക്ഷാരഡുണക്ഷായടിരടിക്കണലമേന്നതുമേക്ഷാണത്ത്.    ഒക്ഷാമരക്ഷാ  ഫുഡത്ത്

മസഫടി  ഓഫവീസരമേക്ഷാരുലടയയ    അധടികക്ഷാരക്ഷാതടിരതടിയടില്വരുന്ന

പ്രമദശങ്ങളടിലലെ  ഇതുമേക്ഷായടി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ  മഡറക്ഷാ

ലബയ്സുണക്ഷായടിരടിക്കണയ.  എന്നക്ഷാല്  ഇവടിലട  സയഭവടിക്കുന്നതത്ത്,  ഞക്ഷാന്

മേനസടിലെക്ഷാക്കടിയടിടമതക്ഷാളയ,  ഏകമദശയ പതടിനക്ഷായടിരതടില്പരയ മഹെക്ഷാടലകളയ,

ഇതരതടിലള്ള  ഉല്പക്ഷാദനമകന്ദ്രങ്ങളയ   പത്തുമുതല്  പതടിനക്ഷാല

പഞക്ഷായത്തുകളയ  ഒരു  ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസലന്റെ  അധടികക്ഷാര  പരടിധടിയടിലെക്ഷാണത്ത്

വരുന്നലതന്നക്ഷാണത്ത്.   അമപക്ഷാള പലെമപക്ഷാഴുയ  ഈ ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസന്  ill  equipped

ആകുന,  അവരക്കത്ത്  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ  നടിലെയടില്  മുമമ്പക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകക്ഷാന്  കഴടിയക്ഷാത

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യങ്ങളയ പരടിമശക്ഷാധനക്ഷാ സയവടിധക്ഷാനങ്ങമളക്ഷായടിലക്ഷാലത മപക്ഷാകുന.  രണത്ത്
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മഡറക്ഷാ  ലബയ്സത്ത്  വരുന്ന  സന്ദരഭതടില്  പലെ  മഹെക്ഷാടലകളയ  ഇതടിനകമതയ്ക്കത്ത്

രജേടിസര  ലചയക്ഷാലത  മപക്ഷാകുന്ന  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യമുണത്ത്.   കക്ഷാരണയ  ഇതടിലന്റെ

രജേടിസ് മടഷലന്റെയയ  കലെസന്സടിലന്റെയയ  വടിഷയങ്ങള  ഇതടിലന്റെ  ഭക്ഷാഗമേക്ഷായടി

വരുനണത്ത്.  60 ദടിവസങ്ങളക്കുള്ളടില് കലെസന്സത്ത് ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാന് കഴടിയണയ.  60

ദടിവസങ്ങളക്കുള്ളടില്   കലെസന്സത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാമനക്ഷാ  രജേടിസ് മടഷന്  മവണ

സക്ഷാപനങ്ങളക്കത്ത്   രജേടിസ് മടഷന് ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാമനക്ഷാ  കഴടിഞ്ഞടിലലങടില്  default

ആയടി  ഈ  സക്ഷാപനങ്ങളക്കത്ത്  കലെസന്സത്ത്  ലെഭടിക്കുകയയ  അവ

പ്രവരതടിക്കക്ഷാനക്ഷാരയഭടിക്കുകയയ  ലചയ്യുയ.   ആമപക്ഷാള  ഈ  മഡറക്ഷാ  മബയ്സടില്

അതത്ത് കടനവരടികയടില.  അമപക്ഷാള മഡറക്ഷാ മബയ്സടിലള്ളതടില് പരടിമശക്ഷാധന

നടത്തുന്നടില,   മഡറക്ഷാ  ലബയ്സത്ത്  അപൂരണമേക്ഷായടി  നടിലെലകക്ഷാള്ളുന.,

മഡറക്ഷാമബസടിലന്റെ  പുറത്തുനടില്ക്കുന്ന  അനവധടി  മഹെക്ഷാടലകള,  സക്ഷാപനങ്ങള

ഇതടില്  നടിലെലകക്ഷാള്ളുനലവനള്ളതക്ഷാണത്ത്.   മഡറക്ഷാ  ലബയ്സടില്  ഉളലപടടിട്ടുള്ള

മഹെക്ഷാടലകളലടയയ,  വടിവടിധ  ഉത്പക്ഷാദനമകന്ദ്രങ്ങളലടയയ  26

ശതമേക്ഷാനതടില്തക്ഷാലഴയള്ള  സലെങ്ങളടിലെക്ഷാണത്ത്  പരടിമശക്ഷാധനകള  നടക്കുന്നതത്ത്.

തട്ടുകടകള  അതുമപക്ഷാലലെയള്ള  സക്ഷാപനങ്ങലളയയ  സയബന്ധടിച്ചത്ത്  10
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ശതമേക്ഷാനയമപക്ഷാലയ  എതടിമച്ചരക്ഷാന്  കഴടിയന്നടിലക്ഷാലയന്നതക്ഷാണത്ത്.   അങ്ങലനയള്ള

വലെടിയ  പ്രതടിസന്ധടി  ഇതടിനകത്തുണത്ത്.   സമബക്ഷാരഡടിമനറത്ത്  ലലെജേടിമസ്ലേഷന്

സമേടിതടി മുമന്നക്ഷാട്ടുവച്ച രണ്ടുപ്രധക്ഷാന ശുപക്ഷാരശകളക്കത്ത് കടലെക്ഷാസടിലന്റെ വടിലെമപക്ഷാലയ

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യവകുപത്ത് നല്കുന്നടില.  ലചയര ശദടിമക്കണ മേലറക്ഷാരു വടിഷയമേക്ഷാണത്ത് ഈ

നടപ്പുസമമ്മളനതടില്  221  മുതല്  241  വലരയള്ള മചക്ഷാദക്ഷ്യങ്ങള,  കഴടിഞ്ഞയക്ഷാഴ

മേറുപടടി  ലെഭടിമക്കണതക്ഷാണത്ത്.   അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടിനത്ത്  മനക്ഷാടവീസത്ത്

ലകക്ഷാടുതമപക്ഷാള,  ഇന്നത്ത്  രക്ഷാവടിലലെ   അപ് മലെക്ഷാഡത്ത്  ലചയ്തടിട്ടുണത്ത്,  ഇന്നലലെ

കവകുമന്നരയ  വലര  മനക്ഷാക്കടിയടിട്ടുയ   അപ് മലെക്ഷാഡത്ത്  ലചയ്തടിടടില.   അ ഞത്ത്

മചക്ഷാദക്ഷ്യങ്ങളക്കത്ത്  ഇനടിയയ  മേറുപടടി  ലെഭടിക്കക്ഷാനണത്ത്.   ഒരു  എയ.എല്.എ.

എഴുതടിലക്കക്ഷാടുക്കുന്ന  മചക്ഷാദക്ഷ്യങ്ങളക്കത്ത്  ഒരക്ഷാഴ  കഴടിഞ്ഞത്ത്  മേറുപടടി  നല്കുലമേന്നത്ത്

പറയന്നതത്ത്  ഒരരത്ഥമുള്ള  കക്ഷാരക്ഷ്യലമേക്ഷാനമേല.   ഇതുമേക്ഷായടി  ബന്ധലപടത്ത്  അനവധടി

റൂളടിയഗ്സുള്ളതക്ഷാണത്ത്.  മചക്ഷാദക്ഷ്യങ്ങളക്കുള്ള മേറുപ ടടി യഥക്ഷാസമേയയ  എത്തുകലയന്നതത്ത്

എയ.എല്.എ.-യലട  ആവകക്ഷാശവയ  ജേനങ്ങമളക്ഷാടുള്ള  പ്രതടിബദതയലട

ഉദക്ഷാഹെരണവമേക്ഷാണത്ത്.  അതുണക്ഷാകണലമേന്നത്ത്  വടിനയപൂരവ്വയ  ഞക്ഷാന്

ഒരമ്മടിപടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.   വകുപ്പുകളലട  ഏമകക്ഷാപനമേടിലക്ഷായ്മ  മേലറക്ഷാരു  പ്രശ്നമേക്ഷാണത്ത്.
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ഇപൗ വകുപ്പുകളലട  ഏമകക്ഷാപനമേടിലക്ഷായ്മലയ സയബന്ധടിച്ചുയ എ.ജേടി.യലട  ആഡടിറത്ത്

റടിമപക്ഷാരടടില്  വളലര  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായടി  പ്രതടിപക്ഷാദടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.  തമദ്ദേശ  സസയയഭരണ

സക്ഷാപനങ്ങള  നല്കടിയ  348  ലലലെസന്സുകള   പരടിമശക്ഷാധടിച്ചമപക്ഷാള  144

വക്ഷ്യക്ഷാപക്ഷാര  സക്ഷാപനങ്ങളയ   ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  രജേടിമസ്ട്രേഷനള്ള  338  സക്ഷാപനങ്ങള

പരടിമശക്ഷാധടിച്ചമമ്പക്ഷാള  122  ഭകക്ഷ്യ വക്ഷ്യക്ഷാപക്ഷാര സക്ഷാപനങ്ങളയ  ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ

മഡറയടില്  ഉളലപടടിടടിലലന്നത്ത്  കലണതടി.  അതടിലന്റെ  അരത്ഥലമേന്തക്ഷാണത്ത്?

വകുപ്പുകളലട  ഏമകക്ഷാപനമേടിലക്ഷായ്മലയയക്ഷാണത്ത്  ഇതത്ത്  വക്ഷ്യക്തമേക്ഷാക്കുന്നതത്ത്.

ഇതടിനമവണടി നല്കടിയ   64 ശതമേക്ഷാനമതക്ഷാളയ അമപകകളടില് ആവശക്ഷ്യമേക്ഷായ

ഡടിക്ലമറഷമനക്ഷാ  മരഖകമളക്ഷാ  ഇല.  ഇലതക്ഷാനയ  പ്രതടിപകയ  ഉന്നയടിക്കുന്ന

ആമരക്ഷാപണങ്ങളല.  ആഡടിറത്ത് റടിമപക്ഷാരട്ടുകളടില് വക്ഷ്യക്തമേക്ഷാക്കുന്ന, ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

മുന്നടിലള്ള   മഡക്ഷാക്കുലമേന്റെത്ത്സക്ഷാണത്ത്  ഇവടിലട  ഞക്ഷാന്  വക്ഷായടിച്ചതത്ത്.   കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള

എത്രമേക്ഷാത്രയ  ലകടുകക്ഷാരക്ഷ്യസതയടിമലെയ്ക്കത്ത്   നവീങ്ങുന്നലവന്നതടിലന്റെ  പ്രതക്ഷ്യകമേക്ഷായ

അനവധടി  ഉദക്ഷാഹെരണങ്ങള  നമ്മുലട  മുന്നടിലണത്ത്.   ഇമപക്ഷാള  ഭകണയ

പുറത്തുനടിന്നത്ത്  കഴടിക്കുന്നതത്ത്  സയസക്ഷാരയ  മേക്ഷാത്രമേല,  ചടിലെര   നടിരബന്ധടിതമേക്ഷായടി

ഭകണയ  കഴടിക്കക്ഷാന്  പുറത്തുമപക്ഷാകുകയക്ഷാണത്ത്.  ഇന്നലത  സക്ഷാമൂഹെടിക
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പശക്ഷാതലെതടില്  മേനഷക്ഷ്യരക്കത്ത്  അവരുലട  മജേക്ഷാലെടിയയ  മേറ്റുമേക്ഷായടി  ബന്ധലപടത്ത്

ധക്ഷാരക്ഷാളയ  യക്ഷാത്ര  ലചമയണടിവരുന.  അമപക്ഷാഴവര  പുറത്തുനടിന്നത്ത്  ഭകണയ

കഴടിക്കക്ഷാന്  നടിരബന്ധടിതരക്ഷാകുകയക്ഷാണത്ത്.  അവര  സസമമേധയക്ഷാ  അല,  മേറത്ത്

മേക്ഷാരഗ്ഗമേടിലക്ഷാതതുലകക്ഷാണത്ത്  മപക്ഷാകുന്നതക്ഷാണത്ത്.  അതുലകക്ഷാണ്ടുതലന്ന  പക്ഷാമക്കജേത്ത്

ഫുഡടിലനയയ   പക്ഷാക്കത്ത്ഡത്ത്  ഫുഡടിലനയയ  മഹെക്ഷാടല്  ഫുഡടിലനയയ

ആശയടിക്കുന്നവരുലട  എണയ  വരഷയ  കഴടിയമന്തക്ഷാറുയ  അല   ദടിവസയ

കഴടിയമന്തക്ഷാറുയ  വരദടിച്ചുവരടികയക്ഷാണത്ത്.  ഇപൗ  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യതടില്   ജേങത്ത്ഫുമഡക്ഷാ

ഷവരമ്മമയക്ഷാ  കഴടിക്കരുലതന്ന മബക്ഷാധവത്ക്കരണയ നടതക്ഷാന് സക്ഷാധടിക്കുമമേക്ഷാ?

ജേനങ്ങള  കഴടിക്കുന്ന  ഭകണയ  സുരകടിതമേക്ഷാലണന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുതക്ഷാനള്ള

ഉതരവക്ഷാദടിതയ  സയസക്ഷാനതടിനയ  ഗവണ്ലമേന്റെടിനമുണത്ത്.  അതത്ത്  ഇവടിലട

നടപടിലെക്ഷാകുന്നടിലലന്നതക്ഷാണത്ത്  ഇതരയ  വടിഷയങ്ങള  ആവരതടിക്കക്ഷാന്

ഇടയക്ഷാകുന്നതത്ത്. 

ഏറവയ  അടടിസക്ഷാനപരമേക്ഷായ  ഒരു  കക്ഷാരക്ഷ്യയകൂടടി   ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

ശദയടില്ലകക്ഷാണ്ടുവരക്ഷാന്  ഞക്ഷാന്  ആഗ്രഹെടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  സക്ഷാപനങ്ങളടില്

ലഹെല്തത്ത് ഓഫവീസരമേക്ഷാരുലട നമ്പര  നടിബന്ധനയയ പ്രദരശടിപടിക്കണലമേന്നത്ത് ഇപൗ
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നടിയമേതടില്  പ്രതടിപക്ഷാദടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.  എത്ര  സക്ഷാപനങ്ങളടില്  ഫുഡത്ത്  മസഫടി

ഓഫവീസരമേക്ഷാരുലട  നമ്പര  പ്രദരശടിപടിച്ചടിട്ടുണത്ത്?  പ്രദരശടിപടിച്ചക്ഷാല്  ഇവടിലട

അത്ഭുതയ സയഭവടിക്കുമമേക്ഷാ എന്നതത്ത് മേലറക്ഷാരു കക്ഷാരക്ഷ്യയ. അലതക്ഷാനമുണക്ഷാകടില. പമക

നടിയമേതടില്  നടിഷ്കരഷടിക്കുന്ന  അടടിസക്ഷാനപരമേക്ഷായ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളമപക്ഷാലയ

ലചയ്യുന്നടില. ഇപൗ നടിയമേയ  നടപടിലെക്ഷാക്കുന്നതടില് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്ഷാണടിവ.  2006-

നമുമ്പത്ത് ഇപൗ വടിഷയയ  സയസക്ഷാരടിക്കടിലക്ഷായടിരുന. കക്ഷാരണയ ഇതുസയബന്ധടിലച്ചക്ഷാരു

നടിയമേമേടില. എന്നക്ഷാല് 2006-ല് നടിയമേയ വന. 2011-ല്  അതടിലന്റെ റൂളസത്ത് വന.

ഇന്നത്ത്  പലയ  നഖവമുള്ള ശക്തമേക്ഷാലയക്ഷാരു നടിയമേമുള്ളമപക്ഷാള അതത്ത്  കരശനമേക്ഷായടി

നടപടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന്  കഴടിയക്ഷാതടിരടിക്കുനലവന്നതക്ഷാണത്ത്  ഇന്നലത  ഗുരുതരമേക്ഷായ

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യതടിനത്ത്  കക്ഷാരണയ.   ആ  നടിയമേയ  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായടി

നടപടിലെക്ഷാക്കടിയടിരുലന്നങടില്  ഇതരയ  ദുരന്തങ്ങള  ആവരതടിക്കുമേക്ഷായടിരുമന്നക്ഷാ?

ഒരടിക്കലമേടില.   ഇതരതടിലള്ള വടിഷയങ്ങള പ്രതടിപകയ ചൂണടിക്കക്ഷാട്ടുമമ്പക്ഷാള

വളലര  ലെക്ഷാഘവ  ബുദടിമയക്ഷാലട  പ്രതടിപകയ  ആമരക്ഷാപണങ്ങളയ

അടടിസക്ഷാനമേടിലക്ഷാത  വടിഷയങ്ങളമേക്ഷായടി  കടനവരരുലതന്ന  രവീതടിയടില്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി   പറഞ്ഞതത്ത്.   അതരയ  പരക്ഷാമേരശയ  വളലര
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നടിരഭക്ഷാഗക്ഷ്യകരമേക്ഷായടിമപക്ഷായടി.  പ്രതടിപകയ സഭയടില് ഉന്നയടിക്കുന്നതത്ത് ജേനങ്ങളലട

ഇടയടില് ഉയരനവരുന്ന  ആശങകളക്ഷാണത്ത്. ജേനങ്ങലള സയബന്ധടിച്ചത്ത് ഇപൗ ആശങ

വരദടിച്ചുവരടികയക്ഷാണത്ത്.   അതടിലന്റെ  കക്ഷാരണയ  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ  നടിലെയടില്

മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകക്ഷാന് സക്ഷാധടിക്കക്ഷാതവടിധതടിലള്ള  പ്രതടിസന്ധടികള  ഇന്നത്ത്  ഇപൗ

മമേഖലെയടില്  നടിലെനടില്ക്കുനലവന്നതക്ഷാണത്ത്.   ആവശക്ഷ്യമേക്ഷായ  ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസരുലട

അഭക്ഷാവയ,  ഉള്ള  ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസരുലട  ലകടുകക്ഷാരക്ഷ്യസത,  അഴടിമേതടി,  ill  equipped

system,  ലെക്ഷാബുകളലട  അഭക്ഷാവയ,  സഞരടിക്കക്ഷാന്മവണ

വക്ഷാഹെനങ്ങളമപക്ഷാലമേടിലക്ഷാലത  ഇരുടടില്തപ്പുന്ന   ഉമദക്ഷ്യക്ഷാസര  എന്നടിവ

ഇതരതടിലള്ള  ദുരന്തങ്ങള  ആവരതടിക്കുന്ന  സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യമുണക്ഷാക്കുയ.

അതുലകക്ഷാണക്ഷാണത്ത്  ഫുഡത്ത് മസഫടിയടില് ഒന്നക്ഷായ സക്ഷാനത്തുനടിന്ന  മകരളയ ഏഴക്ഷായ

സക്ഷാനതടിമലെയ്ക്കത്ത്  കൂപ്പുകുതടിയതത്ത്.  അതത്ത്  രണക്കയ  തടികയ്ക്കക്ഷാന്മവണടിയള്ള

മേത്സരമേക്ഷാണത്ത്  ഇമപക്ഷാള ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  നടത്തുന്നതത്ത്.   ഗപൗരവമേക്ഷായ ഇപൗ വടിഷയയ

സഭ നടിരതടിവച്ചത്ത് ചരച്ച ലചയണലമേന്നത്ത് ഞക്ഷാന് ആവശക്ഷ്യലപടുകയക്ഷാണത്ത്. 

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യ-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  (ശവീമേതടി  വവീണക്ഷാ

മജേക്ഷാരജേത്ത്)  :   സര,  ഫുഡത്ത്  മസഫടിയടില്  ഒന്നക്ഷായ  സക്ഷാനലമേന്നത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട
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അയഗയ  പറയമമ്പക്ഷാള  അങ്ങലനയലലന്നത്ത്  ഞക്ഷാന്  ആദക്ഷ്യമേറുപടടിയടില്തലന്ന

വക്ഷ്യക്തമേക്ഷാക്കടിയതക്ഷാണത്ത്.  2018-19-ലെക്ഷാണത്ത്  സയസക്ഷാനയ  രണക്ഷായ  സക്ഷാനതത്ത്

എതലപടതത്ത്. മകക്ഷാണ്ഗ്രസത്ത്   ഭരണകക്ഷാലെതത്ത്  ഫുഡത്ത് മസഫടിയടില് മകരളതടിനത്ത്

ഒന്നക്ഷായ  സക്ഷാനമേക്ഷായടിരുനലവന്നതത്ത്  ലതറക്ഷായ  കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷാണത്ത്.  ബഹുമേക്ഷാനക്ഷ്യനക്ഷായ

പ്രതടിപകമനതക്ഷാവയ  ശവീ.  അനൂപത്ത് മജേക്കബുയ ഇവടിലട പറഞ്ഞതത്ത്  ലഹെല്തത്ത്

കക്ഷാരഡടിലനക്കുറടിച്ചക്ഷാണത്ത്.  ഇതത്ത് പുതടിലയക്ഷാരു കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷാമണക്ഷാ? 2017-ലലെ The Food

Safety and Standards Authority of India (FSSAI)-യലട ലറഗുമലെഷന്17(1)-

ഉയ  17(2)-ഉയ  പ്രകക്ഷാരമേക്ഷാണത്ത്   ഭകണമുണക്ഷാക്കുന്നവരക്കുയ  വടിളമ്പുന്നവരക്കുയ

ലമേഡടിക്കല്  സരടടിഫടിക്കറത്ത്  ലഹെല്തത്ത്  ലറമക്കക്ഷാരഡത്ത്  മവണലമേന്നത്ത്

നടിഷ്കരഷടിക്കലപടതത്ത്.  അതടിലലെ  17(1)  ഞക്ഷാന് മനരലത വക്ഷായടിച്ചു.  17(2)  കൂടടി

വക്ഷായടിക്കക്ഷായ. “The employees on the food premises shall be inoculated

against the enteric group of diseases as per recommended schedule of

the  vaccine  and  the  record  shall  be  maintained.”2014-ലലെ

സമബക്ഷാരഡടിമനറത്ത് ലലെജേടിമസ്ലേഷന് കമ്മടിറടിയലട ശടിപക്ഷാരശയണക്ഷായടിരുലന്നന്നക്ഷാണത്ത്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  അയഗയ  ഇവടിലട  സൂചടിപടിച്ച  മേലറക്ഷാരുകക്ഷാരക്ഷ്യയ.  എന്തുലകക്ഷാണതത്ത്
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നടപടിലെക്ഷാക്കടിയടിലലന്ന  മചക്ഷാദക്ഷ്യമുണത്ത്.  2011-ലലെ  ലറഗുമലെഷന്  എങ്ങലന

നടപടിലെക്ഷാക്കണലമേന്നതടിനത്ത്  വക്ഷ്യക്തതയടിലലന്നത്ത്  പറയമമ്പക്ഷാള   അതത്ത്  സസയയ

വടിമേരശനപരമേക്ഷായടിക്കൂടടി  ചടിന്തടിക്കണലമേന്നത്ത്  ഇപൗ  അവസരതടില്   പറയക്ഷാന്

ആഗ്രഹെടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്. ഇങ്ങലനലയക്ഷാരു ആമരക്ഷാപണപ്രതക്ഷ്യക്ഷാമരക്ഷാപങ്ങളടിമലെയ്ക്കത്ത് നക്ഷായ

മപക്ഷാമകണതടില.  ഭരണപകവയ പ്രതടിപകവയ ഒന്നടിച്ചുനടിന്നത്ത് പ്രവരതടിമക്കണ

ഒരു വടിഷയമേക്ഷാണടിതത്ത്.  ഇതടില്  എന്തക്ഷാണത്ത്  പുതടിയതക്ഷായടിട്ടുള്ളതത്ത്?  ഇപൗ നടിയമേയ

കരശനമേക്ഷായടി  നടപടിലെക്ഷാക്കക്ഷാനക്ഷാണത്ത്  സരക്കക്ഷാര  തവീരുമേക്ഷാനടിച്ചതത്ത്.  ഞക്ഷാന്

നടിയമേസഭയടില്  രണ്ടുദടിവസയ  മുമ്പല  പറഞ്ഞതത്ത്.  ഒരു  മേക്ഷാസയമുമ്പത്ത്  മഹെക്ഷാടല്

ആന്ഡത്ത്  റമസക്ഷാറന്റെത്ത്  അമസക്ഷാസടിമയഷലന്റെ  സയഘടനക്ഷാ  മനതക്ഷാക്കളമേക്ഷായയ

കക്ഷാറടിറടിയഗത്ത്  സയഘടനക്ഷാ മനതക്ഷാക്കളമേക്ഷായയ തട്ടുകട നടത്തുന്നവരുലട സയഘടനക്ഷാ

പ്രതടിനടിധടികളമേക്ഷായയ   സയസക്ഷാനതലെതടില്  വടിളടിച്ചുമചരത  ചരച്ചയലട

അടടിസക്ഷാനതടില് ഇപൗ നടിയമേതടില്  അനശക്ഷാസടിക്കുന്ന മുഴുവന് കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളയ

കരശനമേക്ഷായടി   നടപടിലെക്ഷാക്കണലമേനയ   അതത്ത്  ഇതരയ  സക്ഷാപനങ്ങളലട

നടതടിപടിനയ  സയസക്ഷാനതത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരക  ഉറപക്ഷാക്കുന്നതടിനയ

അനവക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷാലണന്നത്ത്  പറഞ്ഞമപക്ഷാള   വളലര  മപക്ഷാസടിറക്ഷാവക്ഷായക്ഷാണത്ത്  അവര
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പ്രതടികരടിച്ചതത്ത്. ആ ചരച്ചയടില് സരക്കക്ഷാര മുമന്നക്ഷാട്ടുവച്ച നടിരമദ്ദേശമേക്ഷാണത്ത് ലഹെല്തത്ത്

കക്ഷാരഡത്ത്.  ലറഗുമലെഷനടില്  പറയന്ന  ഒരു  ഘടകമേക്ഷാണടിതത്ത്.   അതത്ത്

എന്തുലകക്ഷാലണനള്ളതത്ത് ഞക്ഷാന് മനരലത വടിശദവീകരടിച്ചു.   അതത്ത്  കരശനമേക്ഷായടി

നടപടിലെക്ഷാക്കണലമേനയ  അതടിനത്ത്  സഹെകരടിക്കണലമേന്നത്ത്  പറഞ്ഞമപക്ഷാള

പൂരണമേനമസക്ഷാലടയക്ഷാണത്ത്  അവര  സഹെകരടിച്ചതത്ത്.  ഇതുസയബന്ധടിച്ച  അവക്ഷ്യക്തത

നടിലെനടില്ക്കുന്നടില.  11  വരഷമേക്ഷായടി  നടിലെനടില്ക്കുന്ന  കക്ഷാരക്ഷ്യതടില്

അവക്ഷ്യക്തതയലണങടില്  അതുസയബന്ധടിച്ച  അവക്ഷ്യക്തതകള

നവീക്കുന്നതടിനതലന്നയക്ഷാണത്ത്......  മേക്ഷാധക്ഷ്യമേങ്ങളലട  സടിയഗത്ത്  ഓപമറഷനടിലെക്ഷാണത്ത്

കഴടിഞ്ഞദടിവസയ  തടിരുവനന്തപുരയ  ജേനറല്  ആശുപത്രടിയടില്   ആലള

കക്ഷാണക്ഷാലതതലന്ന  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  നല്കടിയ  സയഭവയ  കലണതടിയതത്ത്.

സരക്കക്ഷാലരടുലതക്ഷാരു  തവീരുമേക്ഷാനലത  അടടിമേറടിക്കുന്ന  സമേവീപനയ  ചടിലെര

സസവീകരടിച്ചമപക്ഷാള  അതടിലനതടിലര  വകുപത്ത്  എന്തക്ഷാണത്ത്  ലചയ്തതത്ത്?

മേണടിക്കൂറുകളക്കകയ പ്രക്ഷാഥമേടികക്ഷാമനസഷണയ നടതടി അമനസഷണ വടിമധയമേക്ഷായടി

മൂന്നത്ത്  മഡക്ഷാക്ടരമേക്ഷാലരയയ സലസന്റെത്ത് ലചയ. ലമേഡടിക്കല് ലലനതടികതയ്ലക്കതടിരക്ഷായ

പ്രവരതനമേക്ഷാണത്ത് അവര നടതടിയലതന്നത്ത് കണ്ടുലകക്ഷാണക്ഷാണത്ത് അവലര  സലസന്റെത്ത്
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ലചയ്തതത്ത്.  കൂടുതല്  കരശനമേക്ഷായ  നടപടടികള  സസവീകരടിക്കക്ഷാന്തലന്നയക്ഷാണത്ത്

തവീരുമേക്ഷാനടിച്ചടിട്ടുള്ളതത്ത്.  ലസകജ്യൂരടിറടിയളലപലട   ഇതടില്  ഉളലപട  മുഴുവന്

ജേവീവനക്കക്ഷാലരയയ  പുറതക്ഷാക്കുകയയ  ലചയ.   ഇപൗ  സടിയഗത്ത്  ഓപമറഷനമവണടി

സമേവീപടിച്ച മഡക്ഷാക്ടരമേക്ഷാരടില് കൂടുതല്മപരുയ  പറഞ്ഞതത്ത്,  ഇതത്ത്  ലചയക്ഷാന് പറടില,

മപക്ഷായടി  പരടിമശക്ഷാധടിച്ചുവരക്ഷാനക്ഷാണത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്.   ഒരു  സയവടിധക്ഷാനതടില്

പ്രവരതടിക്കുന്ന ബഹുഭൂരടിപകയമപരുയ നടിങ്ങള പരടിമശക്ഷാധടിച്ചുവരൂ,  ഇങ്ങലന

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  നല്കക്ഷാന്  കഴടിയടിലലന്നക്ഷാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  അങ്ങലനയള്ള

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യപ്രവരതകലര  ഞക്ഷാന്  ഇപൗ  സഭയടില്  അഭടിനന്ദടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.

അവരക്കക്ഷാണത്ത്  ഞക്ഷാന്  സലെജ്യൂടത്ത്  അരപടിക്കുന്നതത്ത്.  ഇപൗ   സയവടിധക്ഷാനതടിലലെ

ബഹുഭൂരടിപകയ  മപരുയ  ഇതരയ  സമേവീപനയ  സസവീകരടിക്കുമമ്പക്ഷാള  അതടിലന

അടടിമേറടിക്കക്ഷാന് ശമേടിക്കുന്ന,  ഇതരയ കുറങ്ങള  ലചയ്യുന്നവരലക്കതടിലര കരശന

നടപടടി  സസവീകരടിക്കുയ.   അങ്ങലനയള്ളവരുലട  പ്രവരതയ കണ്ടുലകക്ഷാണത്ത്  ഇതത്ത്

ജേനറലലലെസത്ത്  ലചയരുലതന്ന  അഭക്ഷ്യരത്ഥനയക്ഷാണത്ത്  എനടിക്കത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട

പ്രതടികതടിനമുമ്പക്ഷാലക പറയക്ഷാനളളതത്ത്. 
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ഭകക്ഷ്യ  സുരക  ഉറപക്ഷാക്കുന്നതടിനത്ത്  ഇപൗ  സരക്കക്ഷാരടിലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്

നടപടിലെക്ഷാക്കടിയ  ചടിലെ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളകൂടടി  ഇവടിലട  സൂചടിപടിക്കക്ഷാന്  ഞക്ഷാന്

ആഗ്രഹെടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്. ഭകക്ഷ്യസുരകക്ഷാ പരടിമശക്ഷാധനകള പലെ മേടങ്ങത്ത് വരദടിപടിച്ചു.

അതടിലന്റെ  കണക്കുകള  ഞക്ഷാന്  ഇവടിലട  വടിശദവീകരടിച്ചു.   ഇപൗ  വരഷയ

(2022 ഡടിസയബര  മേക്ഷാസയവലര)   2,21,11,793  രൂപയക്ഷാണത്ത്  ലപനക്ഷാലെടിറടിയക്ഷായടി

ഇയമപക്ഷാസത്ത്  ലചയലപടതത്ത്.  കഴടിഞ്ഞ  8-9  വരഷങ്ങളക്കുമുമ്പുണക്ഷായടിരുന്ന 12

ലെകയ  രൂപയടില്നടിന്നക്ഷാണത്ത്  ഇപൗ  തുകയടില്  എതലപടതത്ത്.   ഇപൗ

സക്ഷാമ്പതടികവരഷയ തവീരക്ഷാന് ഇനടിയയ രണത്ത്  മേക്ഷാസയകൂടടിയണത്ത്.   അതുമപക്ഷാലലെ

ലലലെസന്സുയ രജേടിമസ്ട്രേഷനയ ഉറപക്ഷാക്കക്ഷാന് വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായ ലലഡ്രെെവകള നടതടി.

കഴടിഞ്ഞ  ആറുമേക്ഷാസതടില്  (ഡടിസയബറടില്  വലര)  സയസക്ഷാനതത്ത്  82406

പുതടിയ രജേടിമസ്ട്രേഷനകളയ  18037  പുതടിയ ലലലെസന്സുകളയ സക്ഷാപനങ്ങളക്കത്ത്

നല്കടി.  ലലലെസന്സത്ത്   സരടടിഫടിക്കറ്റുയ  1800-4251125  എന്ന  മടക്ഷാള  ഫവീ

നമ്പരുയ  ലലലെസന്സുലണങടില്  ലലലെസന്സത്ത്  സരടടിഫടിക്കറ്റുയ

രജേടിമസ്ട്രേഷമന്റെതക്ഷാലണങടില്  അതുയ  എലക്ഷാ   ഭകണ  സക്ഷാപനങ്ങളടിലയ

പ്രദരശടിപടിച്ചടിരടിക്കണയ.  അങ്ങലന  പ്രദരശടിപടിച്ചടിടടിലക്ഷാത
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സക്ഷാപനങ്ങളലണങടില്  ലപക്ഷാതുജേനങ്ങളക്കുയ  പരക്ഷാതടിലപടക്ഷായ.  പ്രസ്തുത

പരക്ഷാതടിയടിമന്മേല്  നടപടടി  സസവീകരടിക്കുയ.  ഷവരമ്മമൂലെയ  ആളകള  മേരടിക്കുന്ന

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യമുണക്ഷാകരുതത്ത്.   അങ്ങലനയണക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള  അതടില്  നടപടടി

സസവീകരടിക്കുക  മേക്ഷാത്രമേല  എന്തുലകക്ഷാണതുണക്ഷാകുനലവന്നത്ത്  കലണതടി

അതുണക്ഷാകക്ഷാതടിരടിക്കക്ഷാന് സസവീകരടിമക്കണ നടപടടികള  സയബന്ധടിച്ച കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ

ഒരു  ലലഗഡത്ത് ലലലെന്  പുറതടിറക്കടിയടിട്ടുണത്ത്.  ലലഗഡത്ത് ലലലെന്

പുറതടിറക്കടിയതുലകക്ഷാണ്ടുമേക്ഷാത്രയ  അതടിമന്മേലള്ള  പ്രവരതനയ

അവസക്ഷാനടിപടിക്കുകയല.  അതടില്  പ്രമതക്ഷ്യക   പരടിമശക്ഷാധനകളയ  സയസക്ഷാന

വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായടി  നടത്തുനണത്ത്.  ഇവടിലട  ബഹുമേക്ഷാനലപട  അയഗയ

ചൂണടിക്കക്ഷാണടിലച്ചക്ഷാരു  കക്ഷാരക്ഷ്യയ  ലെക്ഷാബുകലളക്കുറടിച്ചക്ഷാണത്ത്.    തടിരുവനന്തപുരത്തുയ

എറണക്ഷാകുളത്തുയ  മകക്ഷാഴടിമക്കക്ഷാടുമേക്ഷായടി  മൂന്നത്ത്  റവീജേടിയണല്  അനലലെറടിക്കല്

ലെക്ഷാബുകളക്ഷാണത്ത്  നമുക്കുള്ളതത്ത്.  രക്ഷാജേക്ഷ്യതക്ഷാദക്ഷ്യമേക്ഷായടി  എന്.എ.ബടി.എല്.

അലക്രഡടിമറഷന്  മനടടിയ  ലെക്ഷാബുകളക്ഷാണടിവ.   2022   മേക്ഷാരച്ചടില്

തടിരുവനന്തപുരത്തുയ  2021  ഡടിസയബറടില്  എറണക്ഷാകുളത്തുയ   2022 ജൂണടില്

മകക്ഷാഴടിമക്കക്ഷാടുയ ഇന്റെമഗ്രറഡത്ത്  അലക്രഡടിമറഷന് ലെഭടിച്ചു.   ലലമേമക്രക്ഷാ ബമയക്ഷാളജേടി
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ലെക്ഷാബടിലന്റെ  കക്ഷാരക്ഷ്യയ  അമദ്ദേഹെയ  ഇവടിലട  സൂചടിപടിച്ചു.   ലലമേമക്രക്ഷാ  ബമയക്ഷാളജേടി

ലെക്ഷാബടില്  അലക്രഡടിമറഷന്  ലെഭടിക്കുന്നതടിനത്ത്  സയസക്ഷാനതടിലന്റെ  എലക്ഷാ

നടപടടികളയ  പൂരതടിയക്ഷായടി.  മകന്ദ്ര  സരക്കക്ഷാരക്ഷാണത്ത്  ഇതടിലന്റെ  ലവന്റെറടിലന

നടിശയടിച്ചടിട്ടുള്ളതത്ത്.   മടണ്  കവീ  അടടിസക്ഷാനതടിലെക്ഷാണത്ത്   ഏജേന്സടി  ഇതത്ത്

നടിരവ്വഹെടിക്കുന്നതത്ത്.  രണ്ടുമൂന്നത്ത് മേക്ഷാസതടിനള്ളടില്  ലലമേമക്രക്ഷാ ബമയക്ഷാളജേടി ലെക്ഷാബുയ

അലക്രഡടിറഡക്ഷാകുലമേന്നക്ഷാണത്ത് മകന്ദ്രയ നടിമയക്ഷാഗടിച്ച ഏജേന്സടി  അറടിയടിച്ചടിട്ടുള്ളതത്ത്.

പതടിനക്ഷാലെത്ത്  ജേടിലകളടിലയ  ലമേക്ഷാകബല്  ഭകക്ഷ്യ  പരടിമശക്ഷാധന  ലെക്ഷാബുകളള്ള

രക്ഷാജേക്ഷ്യലത  ആദക്ഷ്യ  സയസക്ഷാനമേക്ഷാണത്ത്  മകരളയ.  ആറത്ത്  ലമേക്ഷാകബല്  ഭകക്ഷ്യ

പരടിമശക്ഷാധന  ലെക്ഷാബുകളകൂടടി  ഇമപക്ഷാള  നല്കക്ഷാന്  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണത്ത്.  46  ഭകക്ഷ്യ

സുരക  ഓഫവീമസഴടിലന്റെ  ഒഴടിവണക്ഷായടിരുന;  അലതലക്ഷായ  നടികതടിയടിട്ടുണത്ത്.

അലഞണതടില്  മകസത്ത്  നടിലെനടില്ക്കുനണത്ത്.  നക്ഷാലലെലണയ  ലസഷക്ഷ്യല്

റടിക്രൂടത്ത്ലമേന്റെക്ഷാണത്ത്.  ലസഷക്ഷ്യല്  റടിക്രൂടത്ത്ലമേന്റെത്ത്  പടി.എസത്ത്.സടി.-ക്കത്ത്  റടിമപക്ഷാരടത്ത്

ലചയ്തടിട്ടുണത്ത്. മകസത്ത് നടിലെനടില്ക്കുന്നയടിടങ്ങളടില് നടിയമേനയ നടതക്ഷാന് കഴടിയടില.

എകത്ത്ലപരടത്ത്സുമേക്ഷായയ  വടിദഗ്ധരുമേക്ഷായയ  ചരച്ച  നടതടിയമപക്ഷാള  ഏറവമേധടികയ

ഭകക്ഷ്യ  വടിഷബക്ഷാധ  ഉണക്ഷാകക്ഷാന്  സക്ഷാധക്ഷ്യതയള്ള  പദക്ഷാരത്ഥയ  മേമയക്ഷാകണസത്ത്
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ആലണന്നത്ത്  കലണതടിയടിട്ടുണത്ത്.  കൂടുതല്  സമേയയ  മേമയക്ഷാകണസത്ത്

പുറതടിരുന്നക്ഷാല്,  പ്രമതക്ഷ്യകടിച്ചത്ത്  പച്ച  മുട  ഉപമയക്ഷാഗടിച്ചക്ഷാല്  സക്ഷാല്ലമേക്ഷാണലെ

ബക്ഷാക്ടവീരടിയ ഉളലപലട ലപലടന്നത്ത് വളരുകയയ ആളകളടിമലെക്കത്ത് ഈ ബക്ഷാക്ടവീരടിയ

എതലപടുകയയ  ഓമരക്ഷാരുതരുലട  ശക്ഷാരവീരടിക  അവസകളനസരടിച്ചത്ത്  അവലര

ആ  രവീതടിയടില്  ബക്ഷാധടിക്കുകയയ  ലചയ്യുയ.  അതുലകക്ഷാണത്ത്  അതത്ത്  നടിമരക്ഷാധടിച്ചു.

പക്ഷാസകറസ്ഡത്ത്  മുട  ഉപമയക്ഷാഗടിക്കക്ഷായ.  പക്ഷാഴസലെടില്  തവീയതടിയയ

ഉപമയക്ഷാഗടിക്കക്ഷാവന്ന  സമേയവയ  മരഖലപടുത്തുന്നതത്ത്  നടിരബന്ധമേക്ഷാക്കടി.  ഇമപക്ഷാള

ലെഭടിക്കുന്ന പക്ഷാഴലകള പരടിമശക്ഷാധടിച്ചക്ഷാല് അതത്ത് കക്ഷാണക്ഷാന് കഴടിയയ.  അതടിലക്ഷാലത

എവടിലടലയങടിലയ  പക്ഷാഴലകള  നല്കുനലണങടില്  നടപടടി

സസവീകരടിക്കുന്നതക്ഷാണത്ത്.  ഓഡടിമറക്ഷാറടിയങ്ങളടില്  കലെസന്സുള്ള  കക്ഷാററടിയഗത്ത്

സക്ഷാപനങ്ങളക്കത്ത്  മേക്ഷാത്രലമേ  ഭകണയ  നല്കക്ഷാന്  പക്ഷാടുളലവന്നതത്ത്

നടിരബന്ധമേക്ഷാക്കടി.  സയസക്ഷാനതത്ത്  അപ്രതവീകടിതവയ  മുന്നറടിയടിപടിലക്ഷാതതുമേക്ഷായ

പരടിമശക്ഷാധനകളക്കത്ത്  അഞയഗ  ടക്ഷാസത്ത്  മഫക്ഷാഴടിലന  ഉതരവടിലൂലട  നടിയമേടിച്ചു.

അസടിസന്റെത്ത്  കമ്മവീഷണര  റക്ഷാങടിലള്ള  ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസനക്ഷാണത്ത്  ഇതടിലന്റെ  ചുമേതലെ

നല്കടിയടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ഭകക്ഷ്യപരടിമശക്ഷാധനകള  അപമപക്ഷാള  ഓണ്കലെനക്ഷായടി
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നടപടിലെക്ഷാക്കുന്നതത്ത്  നടിരബന്ധമേക്ഷാക്കടി.  2021-ലലെ  assessment-ലളള

മേക്ഷാനദണ്ഡങ്ങള  മേക്ഷാറടിയതടില്  ഓണ്കലെന്  എന്ടടി  ഉണക്ഷാകണലമേനകൂടടി

ഉളലപടുതടിയടിട്ടുണത്ത്.  അമതക്ഷാലടക്ഷാപയതലന്ന എച്ചത്ത്.ആര.  കമമ്പക്ഷാണന്റെത്ത്,  അതടിലന്റെ

ഭക്ഷാഗമേക്ഷായടി  (BHOG)  “Blissful  Hygienic  Offering  to

God”ആരക്ഷാധനക്ഷാലെയങ്ങള  ഇതടിലന്റെ  കവീഴടില്  വരണലമേനള്ളതക്ഷാണത്ത്.

ഇലതക്ഷാലക്ക   assessment  മേക്ഷാനദണ്ഡങ്ങളടിലണത്ത്.  2021-ല്

ആരക്ഷാധനക്ഷാലെയങ്ങലളക്ഷാനയ  BHOG-ലന്റെ  കവീഴടില്  ഉണക്ഷായടിരുന്നടില.  ഇമപക്ഷാള

ഇരുപതത്ത്  ആരക്ഷാധനക്ഷാലെയങ്ങളലട  ഓഡടിറത്ത്  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണത്ത്.  എലക്ഷാ

മേതസക്ഷാപനങ്ങളയ   ആരക്ഷാധനക്ഷാലെയങ്ങളമേക്ഷായടി  ബന്ധലപടത്ത്  ഇതത്ത്  മകന്ദ്രയ

നടിഷ്കരഷടിക്കുന്ന  കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷായതുലകക്ഷാണത്ത്  അതത്ത്  നടപക്ഷാക്കടിമയ  മേതടിയക്ഷാവകയള.

മഹെക്ഷാടലകളക്കത്ത്  കഹെജേവീന്  മററടിയഗത്ത്  ഏരലപടുതടി.  എലക്ഷാ  മഹെക്ഷാടലകളയ

ലറമസക്ഷാറന്റുകളയ  ഇതടില്  പങക്ഷാളടികളക്ഷാകണയ.  നടിലെവടില്  ഏതക്ഷാണത്ത്  1300

മഹെക്ഷാടലകളയ  ലറമസക്ഷാറന്റുകളമേക്ഷാണത്ത്  ഇതടിലള്ളതത്ത്.  കഹെജേവീന്  മററടിയഗുയ

ഗ്രവീവന്സത്ത്  മപക്ഷാരടലയ  തയക്ഷാറക്ഷായടിട്ടുണത്ത്;  ഈയക്ഷാഴ  അതത്ത്

ഉപമയക്ഷാഗകമേമേക്ഷാക്കുന്നതക്ഷാണത്ത്. ഗ്രവീവന്സത്ത് മപക്ഷാരടല് നടിലെവടില് വരുന്നമതക്ഷാടുകൂടടി
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മനരടിടത്ത്  ജേനങ്ങളക്കത്ത്  പരക്ഷാതടി  നല്കക്ഷാന്  കഴടിയയ.  അവരക്കത്ത്  വടിഷസല്സുയ,

മഫക്ഷാമടക്ഷായയ  ഇതടിലൂലട  അയയ്ക്കക്ഷാന്  കഴടിയയ.  ഭകണശക്ഷാലെകലള  സയബന്ധടിച്ചത്ത്

ജേനങ്ങളലട  ഓഡടിറത്ത്  ഇതടിലൂലട  നടപടിലെക്ഷാകുന്നതക്ഷാണത്ത്.  നമ്മള  BHOG

ആരയഭടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.  ഇരുപതത്ത്  ആരക്ഷാധനക്ഷാലെയങ്ങളടില്  അതടിലന്റെ  ഓഡടിറത്ത്

പൂരതടിയക്ഷാക്കടി.  ഭകക്ഷ്യസുരക  ഗ്രക്ഷാമേപഞക്ഷായതത്ത്  പദതടി  433

പഞക്ഷായത്തുകളടില് നടപടിലെക്ഷാക്കടി. ഒരു പഞക്ഷായതടിലലെ പ്രധക്ഷാന വക്ഷാടര മസക്ഷാഴസത്ത്

പരടിമശക്ഷാധടിക്കുക,   ആ പഞക്ഷായതടിലലെ എലക്ഷാ  സക്ഷാപനങ്ങളയ  കലെസന്സത്ത്,

രജേടിമസ്ട്രേഷന് എന്നടിവ എടുക്കുനലണന്നത്ത് ഉറപക്ഷാക്കുക എനള്ളതക്ഷാണത്ത്. നടിലെവടില്

140  പഞക്ഷായത്തുകളടില്  ഈ  പദതടി  നടപടിലെക്ഷാക്കുനണത്ത്.

വടിദക്ഷ്യക്ഷാരത്ഥടികളക്കക്ഷായടി  വളലര  ലചറടിയ  പ്രക്ഷായതടില്തലന്ന  നല  ഭകണ

ശവീലെങ്ങള  അവലര  പരടിശവീലെടിപടിക്കുന്നതടിന  മവണടി  'Safe  and  Nutritious

Food at School' 1603 സ്കൂളകളടില് നടപടിലെക്ഷാക്കടി. ഇമപക്ഷാള 500 സ്കൂളകളടില്കൂടടി

നടപടിലെക്ഷാക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  വളലര  കരശനമേക്ഷായടി  നടിയമേയ  നടപടിലെക്ഷാക്കുകയയ

എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റെത്ത്  ആക്ടടിവടിറവീസത്ത്  വടിട്ടുവവീഴയടിലക്ഷാലത  കരശനമേക്ഷായടി

മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകുനലണന്നത്ത്  സരക്കക്ഷാര  ഉറപക്ഷാക്കുകയയ  ലചയ്യുകയക്ഷാണത്ത്.   ഈ
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വടിഷയവമേക്ഷായടി  ബന്ധലപടത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  തമദ്ദേശസസയയഭരണയ,  എകകസത്ത്

വകുപ്പുമേനടിയയ  ഞക്ഷാനമേക്ഷായടി  മയക്ഷാഗയ  മചരന്നടിരുന.  FoSTaC   ലടയടിനടിയഗത്ത്

വളലര  നടിരബന്ധമേക്ഷാണത്ത്.  തമദ്ദേശസക്ഷാപനങ്ങളലട  സഹെക്ഷായമതക്ഷാടുകൂടടി  അതത്ത്

നടപടിലെക്ഷാക്കുനലയനള്ളതത്ത്  ഉറപക്ഷാക്കുന്നതടിനമവണടി  തമദ്ദേശസക്ഷാപനങ്ങളലട

സഹെകരണയ  മതടടിയടിട്ടുണത്ത്.  തമദ്ദേശസക്ഷാപനങ്ങളലട  സഹെകരണമതക്ഷാടുകൂടടി

നമ്മള ഭകക്ഷ്യസുരക പഞക്ഷായതക്ഷാണത്ത് നടപടിലെക്ഷാക്കുന്നതത്ത്.  ഇതരതടില് ഭകക്ഷ്യ

സുരക മേണ്ഡലെവയ  നമുക്കത്ത് നടപടിലെക്ഷാക്കക്ഷാന് കഴടിയന്നതക്ഷാണത്ത്. 140  നടിമയക്ഷാജേക

മേണ്ഡലെങ്ങലളയയ  ഭകക്ഷ്യസുരക  മേണ്ഡലെങ്ങളക്ഷായടി  മേക്ഷാറക്ഷാന്  കഴടിയയ.  അതടില്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  പ്രതടിപക  എയ.എല്.എ.-മേക്ഷാരുലടയളലപലട  പടിന്തുണ

ഉണക്ഷാകണലമേന്നത്ത്  അഭക്ഷ്യരത്ഥടിക്കുന.   മഹെക്ഷാടലകളയ  ലറമസക്ഷാറന്റുകളയ

ഭകക്ഷ്യസുരക  ലചയടിനടിലലെ  അവസക്ഷാന  കണടിയക്ഷാണത്ത്.  ഭകക്ഷ്യ  പദക്ഷാരത്ഥങ്ങളലട

ഉല്പക്ഷാദനയ,  വടിതരണയ,  അതത്ത്  മസക്ഷാര  ലചയ്യുന്ന  രവീതടി  ഉളലപലടയള്ള

കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങളക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരകയമേക്ഷായടി  ബന്ധലപട  നടിയമേതടില്  നമ്മള

പരടിമശക്ഷാധടിക്കുന്നതത്ത്.  ഉദക്ഷാഹെരണതടിനത്ത്,  പക്ഷാഴലെടില്  മരഖലപടുതടിയടിരടിക്കുന്ന

സമേയതടിനള്ളടില്തലന്ന നമ്മള ആഹെക്ഷാരയ കഴടിക്കുനലവന്നത്ത് ഉറപ്പുവരുതണയ.
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അങ്ങലന ഒരു ലപക്ഷാതുജേക്ഷാഗ്രതയലടകൂടടി അടടിസക്ഷാനതടില്  'മകരളയ സുരകടിത

ഭകണ  ഇടയ'  എന്ന  നടിലെയടിമലെക്കത്ത്  എത്തുകലയന്നതക്ഷാണത്ത്  നമ്മുലട  ലെകക്ഷ്യയ.

അതടിനക്ഷായടി നമുക്കത്ത് ഒരുമേടിച്ചത്ത് പ്രവരതടിക്കക്ഷാലമേന്നത്ത് പറഞ്ഞുലകക്ഷാണത്ത് ഈ വടിഷയയ

സഭ നടിരതടിവച്ചത്ത് ചരച്ച ലചമയണതടിലലന്നത്ത് അറടിയടിക്കുന. 

മേടി  .    സവീക്കര:  ബഹുമേക്ഷാനലപട  ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യ-വനടിത-ശടിശുവടികസന

വകുപ്പുമേനടിയലട  വടിശദവീകരണതടിലന്റെ  അടടിസക്ഷാനതടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനത്ത് അനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയക്ഷാവതരണതടിനത്ത് അനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

ശവീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതവീശന്:  സര,  സയസക്ഷാനതത്ത് വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായടി റടിമപക്ഷാരടത്ത്

ലചയലപടുകയയ റടിമപക്ഷാരടത്ത് ലചയലപടക്ഷാതടിരടിക്കുകയയ ലചയ്യുന്ന ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധ

വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായടിരടിക്കുന.  സയസക്ഷാനത്തുടനവീളയ ഇതുണക്ഷാക്കടിയടിരടിക്കുന്ന ഉത്കണ

നടിസക്ഷാരമേല.  ലറമസക്ഷാറന്റുകളടില്  കയറുന്നവരുലട  എണയമപക്ഷാലയ

അമ്പതുശതമേക്ഷാനമേക്ഷായടി  കുറഞ്ഞടിരടിക്കുനലവന്നക്ഷാണത്ത്  നന്നക്ഷായടി  നടക്കുന്ന

ലറമസക്ഷാറന്റുകളലട  ഉടമേകളമപക്ഷാലയ  പറയന്നതത്ത്.  അതടിനടിടയടിലെക്ഷാണത്ത്

സരക്കക്ഷാരടിലന്റെ  എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റുയ  ഇതുനന്നക്ഷായടി  നടപക്ഷാക്കുന്നതടിനത്ത്  മേനടിയലട
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പ്രഖക്ഷ്യക്ഷാപനവയ കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ നടിയമേസഭയടില് ശദകണടിക്കല് മവളയടില്

ഉണക്ഷായതത്ത്.  ബഹുമേക്ഷാനലപട മേനടിയലട പ്രഖക്ഷ്യക്ഷാപനയ കഴടിഞ്ഞത്ത് നക്ഷാല്പതടിലയടത്ത്

മേണടിക്കൂറടിനകയ  തടിരുവനന്തപുരതത്ത്  ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യവകുപടിലന്റെ മൂക്കടിനത്ത്  തക്ഷാലഴയള്ള

ജേനറല്  ആശുപത്രടിയടിലെക്ഷാണത്ത്  കകക്കൂലെടി  വക്ഷാങ്ങടി  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

ലകക്ഷാടുക്കുന്ന സടിതടി വന്നതത്ത്. ലഹെല്തത്ത് കക്ഷാരഡത്ത് ലകക്ഷാടുക്കുന്നതടിനമുമ്പത്ത് നടിരവധടി

ലടസ്റ്റുകള നടതണയ.  ഒന്നത്ത്-  ഫടിസടിക്കല് എകക്ഷാമേടിമനഷന് നടതണയ,  രണത്ത്-

eye ലടസത്ത് നടതണയ, മൂന്നത്ത്- സടിന് എകക്ഷാമേടിമനഷന് നടതണയ, നക്ഷാലെത്ത്-  എലക്ഷാ

ലഷഡജ്യൂള ഓഫത്ത് വക്ഷാകടിനകളയ കയലപ്ലെ ലചയ്തടിട്ടുമണക്ഷാലയന്നത്ത് പരടിമശക്ഷാധടിക്കണയ.

ഇവരക്കത്ത്  എലന്തങടിലയ  സക്ഷായക്രമേടിക  മരക്ഷാഗയ  (Communicable  disease),

infectious  disease  ഏലതങടിലയ  ഉമണക്ഷാലയന്നത്ത്  പരടിമശക്ഷാധടിക്കണയ.  ഈ

പരടിമശക്ഷാധനകലളലക്ഷായ  നടതടിയതടിലന്റെ  സരടടിഫടിക്കലറലക്ഷായ  ആ  മഫക്ഷായ

അനസരടിച്ചത്ത്  ലകക്ഷാടുതമശഷമേക്ഷാണത്ത്  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  ലകക്ഷാടുമക്കണതത്ത്.

മഡക്ഷാക്ടരമേക്ഷാര  300,  400  രൂപ  വക്ഷാങ്ങടി  ഇലതക്ഷാനയ  പരടിമശക്ഷാധടിക്കക്ഷാലത

സരടടിഫടിക്കറത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  എലന്റെ  അത്ഭുതലമേന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്,  അവര

കവകടിടത്ത്  ഭക്ഷാരക്ഷ്യയയ  മേക്കളമേക്ഷായടി  ഈ  ലറമസക്ഷാറന്റുകളടില്  മപക്ഷായമല  ഭകണയ
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കഴടിക്കുന്നതത്ത്.  അവര  നല്കുന്ന  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  ഏതത്ത്

ലറമസക്ഷാറന്റെടിലലെയക്ഷാലണന്നത്ത് അവരക്കത്ത് അറടിയമമേക്ഷാ? 300 രൂപയ്ക്കത്ത് മവണടി ഇത്രയയ

നടിസക്ഷാരമേക്ഷായടി  ഈ  പ്രവൃതടി  ലചയ്യുകലയന്നത്ത്  പറഞ്ഞക്ഷാല്  ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യവകുപടില്

എന്തക്ഷാണത്ത്  നടക്കുന്നതത്ത്?  എവടിലട  കടിടടിയക്ഷാലയ  കകയടിടത്ത്  വക്ഷാരുകയക്ഷാണത്ത്.

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യവകുപടില്നടിനയ  വരുന്ന  വക്ഷാരതകലളക്കുറടിച്ചത്ത്  ഞക്ഷാന്  പറയന്നടില.

പടിതക്ഷാവടിലന്റെ ശവശരവീരയ ഏറ്റുവക്ഷാങ്ങക്ഷാന് ലചന്ന ഒരു മേകലന പതടിനഞ്ചു  മേടിനടിടത്ത്

ക്രൂരമേക്ഷായടി  കുനടിച്ചുനടിരതടി  ആറുമപര  കൂടടി  മേരദ്ദേടിക്കുന്ന  കക്ഷാഴ  കണക്ഷാല്

ചങ്കുലപക്ഷാടടിമപക്ഷാകുയ.  ഇന്നലലെ  മുഴുവന്  മസക്ഷാഷക്ഷ്യല്  മേവീഡടിയയടിലയ  ഇന്നത്ത്

മേക്ഷാധക്ഷ്യമേങ്ങളടിലയ  ഇതടിലന്റെ  വക്ഷാരത  വന്നടിരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  മടക്ഷായ് ലെറടില്

മപക്ഷാകണലമേന്നത്ത്  പറഞ്ഞത്ത്  നടിരബന്ധയ  പടിടടിച്ചതടിനക്ഷാണത്ത്  ക്രൂരമേക്ഷായടി  മേരദ്ദേടിച്ചതത്ത്.

ഇലതക്ഷാലക്കയക്ഷാണത്ത്  ലസക്രമടറടിയറടിലന്റെ  മൂക്കടിനതക്ഷാലഴയള്ള  ആശുപത്രടിയടില്

നടക്കുന്നതത്ത്.  ഈ  സരടടിഫടിക്കലറലക്ഷായ  കളക്ടത്ത്  ലചയ്തത്ത്  ഓണ്കലെന്  ആയടി

അകയമകന്ദ്രയ വഴടി അമപകടിക്കുന്ന സുതക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷായ സയവടിധക്ഷാനയ ഉണക്ഷാക്കമണ.

നടിലെവടിലെടിതത്ത്  കകക്കൂലെടി  വക്ഷാങ്ങക്ഷാനള്ള  സയവടിധക്ഷാനമേക്ഷായടി  മേക്ഷാറ്റുകയക്ഷാണത്ത്.  ഒരു

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  ഇഷജ്യൂ  ലചയ്യുമമ്പക്ഷാള  അതത്ത്  വളലര  transparent  ആയടി,
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ഭയഗടിയക്ഷായടി  ലചയ്യുന്നതടിനളള  ലമേക്കക്ഷാനടിസയ  ഉണക്ഷാക്കമണ.  അതടിനമല

ഗവണ്ലമേന്റുയ ഗവണ്ലമേന്റെത്ത് ഉമദക്ഷ്യക്ഷാഗസരുയ ഇരടിക്കുന്നതത്ത്.  അതുലകക്ഷാണമല ഈ

പക്ഷാളടിച്ച പറടിയതത്ത്. ബഹുമേക്ഷാനലപട മേനടി വളലര വടിശദമേക്ഷായടി 2011-ല് അങ്ങലന

ഉണക്ഷായടിരുന്നടിലലനയ  പത്തുലകക്ഷാലയ  മുമ്പുള്ള  കക്ഷാലെലത  ഫുഡത്ത്  മസഫടിലയ

കമ്പയര ലചയലമേക്ഷാലക്കയക്ഷാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  2011-ലെക്ഷാണത്ത്  ലറഗുമലെഷന് വന്നതത്ത്.

ആ ആദക്ഷ്യകക്ഷാലെഘടലമേന്നത്ത് പറയന്നതത്ത് ഒരു സടിസയ establish ലചയ്യുന്ന transition

period  ആണത്ത്.   അന്നലത  കക്ഷാലെഘടതടില്  ലചയക്ഷാന്  പറ്റുന്ന  ധക്ഷാരക്ഷാളയ

കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള  രക്ഷാജേക്ഷ്യതത്ത്  ആദക്ഷ്യമേക്ഷായടി  ഈ  regulation  നടിലെവടില്  വന്നമശഷയ

ഏറവയ ഭയഗടിയക്ഷായടി ലചയ്തതത്ത് മകരളതടിലെക്ഷാണത്ത്.  അതുലകക്ഷാണക്ഷാണത്ത് മകരളതടിനത്ത്

മുന്നടിമലെയ്ക്കത്ത് വരക്ഷാന് കഴടിഞ്ഞതത്ത്.  ഇമപക്ഷാഴുള്ള സടിതടിലയന്തക്ഷാണത്ത്?  വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായടി

ഭകക്ഷ്യവടിഷബക്ഷാധ  എലക്ഷായടിടത്തുയ  ഉണക്ഷാകുമമ്പക്ഷാള  കുലറകൂടടി  ഗപൗരവയ

വരടികയമല.  പനണത്ത്  ലെകയ  രൂപയ്ക്കുമേവീലതയള്ള  സയവടിധക്ഷാനങ്ങളക്കക്ഷാണത്ത്

കലെസന്സത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുന്നതത്ത്.  അതടിന  തക്ഷാലഴയള്ളവരക്കക്ഷാണത്ത്  രജേടിമസ്ട്രേഷന്

ലകക്ഷാടുക്കുന്നതത്ത്.  ശവീ.  അനൂപത്ത്  മജേക്കബത്ത്  സൂചടിപടിച്ചതുമപക്ഷാലലെ  ഇതടിലന്റെ

കക്ഷാലെതക്ഷാമേസയ  ലകക്ഷാണത്ത്  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായടി  ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാന്  പറക്ഷാതതുലകക്ഷാണത്ത്  default
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licence  ആണത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുന്നതത്ത്.   കൂടുതലെക്ഷായയ   default  licence-കളക്ഷാണത്ത്

ഇമപക്ഷാഴുളളതത്ത്.  അതടിലന്റെ മപരടില് കലെസന്സടിലക്ഷാലത പ്രവരതടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.

Default  licence-ല്  പ്രവരതടിക്കുന്നലതക്ഷാനയ  വകുപടിലന്റെ  ഡക്ഷാറക്ഷാ  മബസടില്

വരുന്നടില.  സടി.  &  എ.  ജേടി.  റടിമപക്ഷാരടടില്  എണടിലയണടിയക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരക

വകുപടിലന്റെ  വവീഴകലളക്കുറടിച്ചത്ത്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ഈ  സരടടിഫടിക്കറ്റുയ

രജേടിമസ്ട്രേഷനയ ലകക്ഷാടുക്കുന്നതടിനമവണടി ആനക്ഷാവശക്ഷ്യമേക്ഷായ ഡടിമലെ വരടികയക്ഷാണത്ത്.

സരടടിഫടിമക്കറടിലന്റെയയ  രജേടിമസ്ട്രേഷലന്റെയയ  പുറതക്ഷാണത്ത്  ആയടിരകണക്കടിനത്ത്

സക്ഷാപനങ്ങളയ ലറമസക്ഷാറന്റുകളയ മകരളതടില് പ്രവരതടിക്കുന്നതത്ത്. ഭകക്ഷ്യസുരക

വകുപടിനത്ത്  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ  ഡക്ഷാറക്ഷാമബസടില.  ലറഗുമലെഷന്  അനസരടിച്ചത്ത്  കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ

ഡക്ഷാറക്ഷാമബസത്ത്  ലമേയടിന്റെയടിന്  ലചയണയ.  എത്ര  റമസക്ഷാറന്റുകള

മകരളതടിലലണന്നത്ത്  ഭകക്ഷ്യസുരക  വകുപടിനത്ത്  അറടിയടില.  ഇവര  നടത്തുന്ന

ആക്ടടിവടിറടികള പരടിമശക്ഷാധടിക്കക്ഷാനള്ള സയവടിധക്ഷാനയ ഇല.  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  വയ്ക്കുന്ന

നടിബന്ധനകള  നടപക്ഷാക്കുനലണന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുതക്ഷാനള്ള  സയവടിധക്ഷാനങ്ങളടില.

മനരലത  ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  വകുപ്പുയ  മലെക്ഷാക്കല്  മബക്ഷാഡടിയമേക്ഷായടി  മജേക്ഷായടിന്റെത്ത്

ആയടിടക്ഷാണത്ത്  ഇലതലക്ഷായ  ലചയ്തടിരുന്നതത്ത്.  ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  വകുപ്പുയ  മലെക്ഷാക്കല്
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മബക്ഷാഡടിയമേക്ഷായടി  ഒരുമേടിച്ചുനടിന്നക്ഷാല്  ഡക്ഷാറ  മബസത്ത്  കടിടക്ഷാന്  വളലര  എളപമേമല.

ഓഡടിറത്ത്  റടിമപക്ഷാരടടില്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതത്ത്,  നക്ഷാലെത്ത്  ലസലെക്ടഡത്ത്  ഡടിസ്ട്രേടിക്റ്റുകളടില്

മലെക്ഷാക്കല് മബക്ഷാഡടി കലെസന്സത്ത് ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാന്  348  സക്ഷാപനങ്ങളണത്ത്.  പമക

144  എണയ  ഭകക്ഷ്യ  സുരക  വകുപടില്  ഉളലപടടിടടില.  മലെക്ഷാക്കല്  മബക്ഷാഡടി

പരടിമശക്ഷാധടിച്ചടിരുനലവങടില് നടിങ്ങളക്കത്ത് 348 സക്ഷാപനങ്ങളലടയയ ഡക്ഷാറ മബസത്ത്

കടിട്ടുമേക്ഷായടിരുന.  പഞക്ഷായതടിലന്റെയയ  മകക്ഷാരപമറഷലന്റെയയ  ലെടിസടിലള്ളതുയ

കലെസന്സത്ത് ലകക്ഷാടുതടിരടിക്കുന്നതുമേക്ഷായ സക്ഷാപനങ്ങളടില് പകുതടിയയ നടിങ്ങളലട

കകയടിലെടില.  338  റമസക്ഷാറന്റുകളലട  വടിവരയ  ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  വകുപടിലന്റെ

കകയടിലണത്ത്.  അതടില്  122  റമസക്ഷാറന്റുകള തുടങ്ങടിയ കക്ഷാരക്ഷ്യയ  ഭകക്ഷ്യ സുരക

വകുപടിനത്ത്  അറടിയടില.  അക്കക്ഷാരക്ഷ്യയ  ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  വകുപത്ത്  അറടിഞ്ഞടിട്ടുണത്ത്.  338

ലറമസക്ഷാറന്റുകള  അവരുലട  ഡക്ഷാറയടിലണത്ത്.  തടിരുവനന്തപുരയ  ജേടിലയടില്  162

ലറമസക്ഷാറന്റുകളലണന്നത്ത്  ജേടി.എസത്ത്.ടടി.  വകുപടിനത്ത്  അറടിയക്ഷായ.  പമക,  96

എണലതക്കുറടിച്ചത്ത്  നടിങ്ങള  അറടിഞ്ഞടിടടില.  ഇതത്ത്  എന്തത്ത്  ഡക്ഷാറ  മബസക്ഷാണത്ത്;

എന്തടിലന്റെ  അടടിസക്ഷാനതടിലെക്ഷാണത്ത്  ഇതത്ത്  ലചയ്യുന്നതത്ത്?  എങ്ങലനയക്ഷാണത്ത്

എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റെത്ത്  നടക്കുന്നതത്ത്.  എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റെത്ത്  പരടിധടിയലട പുറതക്ഷാണത്ത് ഈ
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സക്ഷാപനങ്ങള പ്രവരതടിക്കുന്നതത്ത്. എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റെടിലന്റെ പരടിധടിയടില്വരുന്നടില.

നക്ഷാലെത്ത്  ജേടിലകളടില്  259  എണങ്ങളലട  ലടസത്ത്  മകസത്ത്  എടുതമപക്ഷാള   165

മകസുകളടില്  ആവശക്ഷ്യമേക്ഷായ  documents,  declaration  ഒനയ

ലകക്ഷാടുക്കക്ഷാലതയക്ഷാണത്ത്  കലെസന്സത്ത്  ലകക്ഷാടുതടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  പടിലന്ന  എന്തടിനക്ഷാണത്ത്

കലെസന്സത്ത്? പടിലന്ന എന്തടിനക്ഷാണത്ത് രജേടിമസ്ട്രേഷന്? സടി. & എ. ജേടി. 259 എണയ

ലടസത്ത്  മകസക്ഷായടി  എടുതമപക്ഷാള  165  എണതടില്  sufficient  document

ഇലക്ഷാത   ഭകണയ  തരുന്ന  സക്ഷാപനങ്ങളക്കത്ത്  പ്രവരതനക്ഷാനവക്ഷാദയ

ലകക്ഷാടുതടിരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  കലെസന്സത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുന്നതടിനത്ത്   അവടിലടയയ  മവലറ

ഏരപക്ഷാടുണക്ഷാകുയ.  കൂടുതല് സക്ഷാപനങ്ങളയ ലലലെസന്സടിലക്ഷാലതയയ രജേടിമസ്ട്രേഷന്

നടതക്ഷാലതയമേക്ഷാണത്ത്  പ്രവരതടിക്കുന്നതത്ത്.  ഇമപക്ഷാള  പ്രവരതടിക്കുന്നതടില്   26

ശതമേക്ഷാനയ  സക്ഷാപനങ്ങള  മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്  പരടിമശക്ഷാധനയ്ക്കത്ത്   വടിമധയമേക്ഷാകുന്നതത്ത്.

ലചറടിയ  തട്ടുകടകളടില്  ഒന്പതത്ത്  ശതമേക്ഷാനയ  കടകളടില്  മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്

പരടിമശക്ഷാധനയള്ളതത്ത്.   പരടിധടിയടില്  വരുന്ന  മമേജേര  ലറമസക്ഷാറന്റുകളടില്  26

ശതമേക്ഷാനതടില്  മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്  പരടിമശക്ഷാധനയള്ളതത്ത്.  തട്ടുകടകളടില്

വരഷതടിലലെക്ഷാരടിക്കല്  പരടിമശക്ഷാധന  നടതണലമേന്നടിരടിലക്ക  അതരയ
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പരടിമശക്ഷാധനകള  ഒരടിടത്തുയ  നടത്തുന്നടില.  അവരക്കത്ത്  ഇയപ്രൂവലമേന്റെത്ത്  മനക്ഷാടവീസത്ത്

മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുന്നതത്ത്.  ഇയപ്രൂവലമേന്റെത്ത്  മനക്ഷാടവീസത്ത്  ലകക്ഷാടുതമശഷയ

പുനരനടപടടികലളക്കുറടിച്ചത്ത്  അമനസഷടിക്കുന്നടില.  ഇതടില്   എന്മഫക്ഷാഴത്ത്ലമേന്റെത്ത്

സക്ഷാമ്പടിളകള  മശഖരടിമക്കണതുണത്ത്.  അങ്ങലനയള്ളതടില്  708

മകസ്സുകലളടുതതടില്  56  മകസ്സുകളടില്  മേക്ഷാത്രമേക്ഷാണത്ത്   ലറഗുമലെഷന്പ്രകക്ഷാരമുളള

സക്ഷാമ്പടിള മശഖരടിച്ചടിട്ടുള്ളതത്ത്.  സക്ഷാമ്പടിള മശഖരടിക്കക്ഷാലത എങ്ങലനയക്ഷാണത്ത് മകസത്ത്

ജേയടിക്കുന്നതത്ത്?  ഒരു ഉദക്ഷാഹെരണയ പറയക്ഷായ. അങണവക്ഷാടടികളടിലലെ കുഞ്ഞുങ്ങളക്കത്ത്

വടിതരണയ ലചയ്ത  'അമൃതയ'  നജ്യൂടടിമേടികത്ത്  എന്ന  സപ്ലെടിലമേന്റെറടി   ആഹെക്ഷാരലപക്ഷാടടി

സുരകടിതമേലലന്നത്ത്  കലണതടിയടിരുന.  അപ്രകക്ഷാരയ   സുരകടിതമേലലന്നത്ത്

കലണതടിയ  ലപക്ഷാടടിയടില്നടിനയ  സക്ഷാമ്പടിള  മശഖരടിക്കക്ഷാലത  നക്ഷാലമേക്ഷാസയ

കഴടിഞ്ഞത്ത്  പുതടിയതക്ഷായടി  ഇറക്കടിയ  ബക്ഷാച്ചടിലലെ  'അമൃതയ'  നജ്യൂടടിമേടികത്ത്

ലപക്ഷാടടിയടില്നടിനമേക്ഷാണത്ത്  പരടിമശക്ഷാധനയ്ക്കുള്ള  സക്ഷാമ്പടിള  മശഖരടിച്ചതത്ത്.

മനരലമതയളള  ബക്ഷാച്ചടില്നടിനയ  സക്ഷാമ്പടിലളടുതമപക്ഷാള  സുരകടിതമേലലന്നത്ത്

കലണതടിയതടിലനത്തുടരന്നത്ത്  കമ്പനടി  ആ  പ്രശ്നയ  പരടിഹെരടിച്ചടിരുന.

അങണവക്ഷാടടികളടില് വടിതരണയ ലചയ്ത ലപക്ഷാടടിയലട കൃതക്ഷ്യമേക്ഷായ സക്ഷാമ്പടിലളടുക്കക്ഷാന്
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കഴടിയക്ഷാതതുലകക്ഷാണത്ത്  ഇമപക്ഷാഴുയ  അതുതലന്നയക്ഷാണത്ത്

ലകക്ഷാടുത്തുലകക്ഷാണടിരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  എന്തക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യ  സുരകക്ഷാ  വകുപടില്

നടക്കുന്നതത്ത്?  എന്നടിടക്ഷാണത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  ഇതരയ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള

പറയന്നതത്ത്.  കഴടിഞ്ഞ ദടിവസയ സഭയടില് പറഞ്ഞതത്ത്,  നടിങ്ങളലട ഭരണകക്ഷാലെതത്ത്

62  ഫുഡത്ത്  ആന്ഡത്ത്  മസഫടി  ഓഫവീസര  മേക്ഷാത്രയ  ഉണക്ഷായടിരുന്ന  സക്ഷാനതത്ത്

ഞങ്ങളലട  കക്ഷാലെതത്ത്  അതത്ത്  140  മപരക്ഷാക്കടി  ഉയരതടിയടിരടിക്കുനലവന്നക്ഷാണത്ത്.

സമബക്ഷാരഡടിമനറത്ത്  ലലെജേടിമസ്ലേഷന്  കമ്മടിറടിയലട  ശടിപക്ഷാരശയടിമന്മേല്  നടിങ്ങള

എന്തത്ത്  നടപടടി  സസവീകരടിച്ചു;  ആ  സമേടിതടിയലട  ശടിപക്ഷാരശയലട

അടടിസക്ഷാനതടിലെക്ഷാണത്ത്  57 ഫുഡത്ത് മസഫടി ആഫവീസരമേക്ഷാലര നടിയമേടിച്ചതത്ത്.  ആദക്ഷ്യയ

30  മപമരയയ  പടിന്നവീടത്ത്  32-ഉയ  അതടിനമശഷയ   57  മപരുലടയയ  നടിയമേനയ

നടത്തുകയണക്ഷായടി.  2013-ല്  നടിയമേടിച്ച  57  ഫുഡത്ത്  മസഫടി  ഓഫവീസരമേക്ഷാരുലട

ലക്രഡടിറത്ത് 2016-നമശഷയ അധടികക്ഷാരതടില്വന്ന ഗവണ്ലമേമന്റെക്ഷാ 2021-നമശഷയ

വന്ന  ഗവണ്ലമേമന്റെക്ഷാ  അവകക്ഷാശലപടുന്നതത്ത്  ശരടിയല.   ശവീ.  തടിരുവഞ്ചൂര

രക്ഷാധക്ഷാകൃഷ്ണന്  സഭയടില്  ലകക്ഷാണ്ടുവന്ന  ശദകണടിക്കലെടിലന്റെ  മേറുപടടിയടില്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  പറഞ്ഞ  കക്ഷാരക്ഷ്യയ  ആമലെക്ഷാചടിച്ചക്ഷാല്മേതടി.  ഞങ്ങള
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മരഖകളലട അടടിസക്ഷാനതടിലെക്ഷാണത്ത് സഭയടില് കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള അവതരടിപടിക്കുന്നതത്ത്.

സമബക്ഷാരഡടിമനറത്ത്  ലലെജേടിമസ്ലേഷന്  സമേടിതടിയലട    ശടിപക്ഷാരശയലട

അടടിസക്ഷാനതടില് നടിയമേനയ നടതടിയ  മൂന്നത്ത് സരക്കക്ഷാര ഉതരവകളയ എലന്റെ

ലലകവശമുണത്ത്.  ഞങ്ങള  ആധടികക്ഷാരടികമേലക്ഷാത  ഒരു  കക്ഷാരക്ഷ്യവയ  സഭയടില്

പറയക്ഷാറടില.  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടിക്കത്ത്  ഇക്കക്ഷാരക്ഷ്യതടില്  സയശയമുലണങടില്

അതടിലന്റെ  ലതളടിവത്ത്  ഹെക്ഷാജേരക്ഷാക്കക്ഷായ.  യ.ഡടി.എഫത്ത്.  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  കക്ഷാലെതത്ത്

ഒന്നക്ഷായ സക്ഷാനതക്ഷായടിരുന. കക്ഷാരണയ എലക്ഷാവരുയ പതുലക്കയക്ഷാണത്ത് തുടങ്ങടിയതത്ത്.

പരടിമേടിതടികളക്കുള്ളടില്നടിനലകക്ഷാണത്ത്  പരമേക്ഷാവധടി  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള  അന്നത്ത്

നടപക്ഷാക്കടിയടിരുന.  2011-ല്  നടപക്ഷാക്കടിയ  അമത  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള  2021-ല്

നടപക്ഷാക്കടിയക്ഷാല്  മേതടിയക്ഷാകടില.  ഇന്നത്ത്  അതടിമനക്കക്ഷാള  അപകടകരമേക്ഷായ

സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യമേക്ഷാണുളളതത്ത്.  നമ്മളയ നമ്മുലട കുഞ്ഞുങ്ങളയ ഭകണയ കഴടിക്കുകയമല,

മഫക്ഷാണടിലൂലട വടിളടിച്ചക്ഷാല് ഭകണയ നമ്മുലട വവീടുകളടില് എത്തുകയക്ഷാണത്ത്.  എന്തത്ത്

ലലധരക്ഷ്യതടിലെക്ഷാണത്ത്  ഇമപക്ഷാഴുള്ള  ലചറുപക്കക്ഷാര  മുഴുവന്  ഷവരമ്മ,  അല്ഫക്ഷായ

ചടിക്കന്  എന്നടിവലയലക്ഷായ  ഉപമയക്ഷാഗടിക്കുന്നതത്ത്?   ഭകക്ഷ്യ  സുരകക്ഷാ  വകുപത്ത്

പറയന്നതത്ത്  അതടില്  മചരക്കുന്ന  ചടിലെ  സക്ഷാധനങ്ങളക്കത്ത്  പ്രശ്നമുലണന്നക്ഷാണത്ത്.
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ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  ഇനടിമുതല്  ഇതരയ  പരടിമശക്ഷാധനകള  നടത്തുമമ്പക്ഷാള

മനരലത  പ്രഖക്ഷ്യക്ഷാപടിക്കരുതത്ത്.  'ഓപമറഷന്  ഷവരമ്മ',  എലന്നലക്ഷായ  പറഞ്ഞത്ത്

മനരലത  പ്രഖക്ഷ്യക്ഷാപനയ  നടതടിയക്ഷാല്  പ്രശ്നമുളളവ  കലണതക്ഷാന്  കഴടിയടില.

അതടിനക്ഷാല്  ഇതരയ  പരടിമശക്ഷാധനകള   രഹെസക്ഷ്യമേക്ഷായടി  നടതണയ.

പ്രഖക്ഷ്യക്ഷാപടിച്ചതടിനമശഷയ  പരടിമശക്ഷാധന  നടതടിയക്ഷാല്  ആലരയയ  പടിടടികൂടക്ഷാന്

സക്ഷാധടിക്കടില.  വലെടിയരവീതടിയടിലളള ലവടടിപക്ഷാണത്ത് ഇതടില് നടക്കുന്നതത്ത്.  ഇത്രയയ

അപകടകരമേക്ഷായ ഭകണ സക്ഷാധനങ്ങള കഴടിക്കക്ഷാനള്ള അവരുലട   ലടന്റെന്സടി

അവലര  മബക്ഷാദക്ഷ്യലപടുമതണ  ആവശക്ഷ്യമുണത്ത്.  സയസക്ഷാനതത്ത്  ധക്ഷാരക്ഷാളയ

ലറമസക്ഷാറന്റുകളണത്ത്.  ധക്ഷാരക്ഷാളയ ആളകള പുറത്തുമപക്ഷായടി ഭകണയ കഴടിക്കുനണത്ത്.

കുഞ്ഞുങ്ങള പുറത്തുമപക്ഷാകുമമ്പലഴലക്ഷായ എത്ര മപരക്ഷാണത്ത് അതരതടില് ഭകണയ

കഴടിക്കുന്നതത്ത്.  മകരളതടില്  എത്ര  മപരക്കത്ത്  ഭകക്ഷ്യ

വടിഷബക്ഷാധമയറടിട്ടുലണന്നതടിലന്റെ കണക്കുമണക്ഷാ;  ഇതത്ത് ഗപൗരവമുള്ള മചക്ഷാദക്ഷ്യമേമല?

പനടി ബക്ഷാധടിച്ചവര ആശുപത്രടിയടില് മപക്ഷായക്ഷാല് അവരുലട കണക്കത്ത് ചടിലെമപക്ഷാള

നമ്മുലട  ലലകവശമുമേണക്ഷാകുയ.  ഭകക്ഷ്യ  വടിഷബക്ഷാധമയറവലരക്കുറടിച്ചുളള  കണക്കത്ത്

ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ വകുപടിലന്റെ ലലകവശമേടില. ഭകക്ഷ്യ വടിഷബക്ഷാധയണക്ഷായക്ഷാല്  ആരുയ
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ആശുപത്രടിയടില്  മപക്ഷാകക്ഷാതടിരടിക്കടില.  പനടി  ബക്ഷാധടിച്ചക്ഷാല്  ചടിലെമപക്ഷാള  നമ്മുലട

വവീടുകളടില്തലന്ന  ചടികടിത്സ  നടത്തുയ.  പലക  ഭകക്ഷ്യ  വടിഷബക്ഷാധയണക്ഷായക്ഷാല്

ആശുപത്രടിയടില്  മപക്ഷാകക്ഷാതടിരടിക്കടില.  അമപക്ഷാള  എത്രയക്ഷായടിരയ  മപരക്കക്ഷാണത്ത്

ഭകക്ഷ്യ  വടിഷബക്ഷാധമയറടിട്ടുള്ളതത്ത്?  കുറച്ചുമപരക്കത്ത്  പന്നവീടത്ത്  പ്രശ്നങ്ങളണക്ഷാകുന;

ചടിലെര  മേരണലപടക്ഷാറുമുണത്ത്.  അപകടകരമേക്ഷായ  രവീതടിയടിമലെയ്ക്കത്ത്  നമ്മുലട  ഭകണ

രവീതടി  മപക്ഷാകുകയക്ഷാണത്ത്.  വടിശസസടിച്ചത്ത്  ഭകണയ  കഴടിക്കക്ഷാന്  സക്ഷാധടിക്കക്ഷാത

അവസയക്ഷാണുള്ളതത്ത്.  അമതസമേയതത്ത്  നന്നക്ഷായടി  ഭകണയ  നല്കുന്ന

ആളകളമുണത്ത്.  ആ  സലെങ്ങളടില്മപക്ഷാലയ  ബടിസടിനസത്ത്  വളലര  കുറയനണത്ത്.

അതുലകക്ഷാണത്ത്  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  ഇവടിലട  പറഞ്ഞ  സമേവീപനമേക്ഷാണത്ത്

മകരളതടിലന്റെ ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ നയലമേങടില്, നമ്മള വവീണ്ടുയ അപകടതടിമലെയ്ക്കത്ത്

മപക്ഷാകുയ.  ഇക്കക്ഷാരക്ഷ്യതടില്  ഒരുപക്ഷാടത്ത്  പക്ഷാളടിച്ചകളണത്ത്.  എന്മഫക്ഷാഴ്സുലമേന്റെടില്

പക്ഷാളടിച്ചകള മേക്ഷാത്രലമേയള. ഇവര ലചയ്യുന്നതടിലന്റെ  25 ശതമേക്ഷാനയ മപക്ഷാലയ  ഭകക്ഷ്യ

സുരകക്ഷാ  വകുപടിലന്റെ  പരടിധടിയടില്ലപടുന്നടില.  ഇലതലക്ഷായ  മേറച്ചുവയ്ക്കുന്നതുയ

ലലകക്കൂലെടി  വക്ഷാങ്ങടിയതടിലന  നക്ഷ്യക്ഷായവീകരടിക്കുന്നതുയ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

സയവടിധക്ഷാനതടിലണക്ഷായ  അപക്ഷാകതയയ   അപമേക്ഷാനകരമേക്ഷാണത്ത്.  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്
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എടുക്കുന്ന  ഇതരയ  സമേവീപനങ്ങളടില്  ജേനങ്ങളലട  ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യയ  സയബന്ധടിച്ച

ഗപൗരവകരമേക്ഷായ  പ്രശ്നതടില്  സരക്കക്ഷാര  എടുക്കുന്ന  അലെയഭക്ഷാവതടിലയ

നടിസഹെകരണതടിലയ പ്രതടിമഷധടിച്ചുലകണത്ത് ഞക്ഷാനയ എലന്റെ കകടിയയ വക്ഷാക്കപൗടത്ത്

നടത്തുന. 

(ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  നടിലെപക്ഷാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശവീ.  വടി.  ഡടി.  സതവീശനയ

അമദ്ദേഹെതടിലന്റെ പക്ഷാരടടിയടില്ലപട അയഗങ്ങളയ സഭയടില്നടിന്നത്ത് പുറത്തുമപക്ഷായടി.)

ശവീ  .   ലക  .   പടി  .   എ  .   മേജേവീദത്ത്: സര, ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ വകുപത്ത്  സമേമയക്ഷാചടിതമേക്ഷായ

ഇടലപടലയ  കക്ഷാരക്ഷ്യകമേമേക്ഷായ  പ്രവരതനവയ  നടതക്ഷാതതടിലന്റെ  ഫലെമേക്ഷായക്ഷാണത്ത്

ഇതരതടിലള്ള കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള നടനലകക്ഷാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ വകുപത്ത്

പലെ സലെങ്ങളടിലയ പരടിമശക്ഷാധനയയ മേറ്റുയ നടത്തുന്നതത്ത് മേക്ഷാദക്ഷ്യമേപടയമേക്ഷായടി വന്നത്ത്

വലെടിയ  പരസക്ഷ്യതടിലയ  ആമഘക്ഷാഷതടിലമേക്ഷാണത്ത്.  അവടിലട  കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷായടി  ഒനയ

കലണതക്ഷാനക്ഷായടിലലങടില്  അവടിലടലയലക്ഷായ  വൃതടിഹെവീനമേക്ഷായ

സലെമേക്ഷാലണനളള  പരക്ഷാതടി  ലകക്ഷാടുത്തുലകക്ഷാണത്ത്  അതത്ത്  വക്ഷാരതയക്ഷാക്കുന്ന

സടിതടിയക്ഷാണത്ത്  കണ്ടുവരുന്നതത്ത്.  കക്ഷാസരമഗക്ഷാഡത്ത്  നഗരതടിലയ  ഇതക്ഷാണത്ത്

സയഭവടിച്ചതത്ത്. അവടിലട ഒരു മഹെക്ഷാടലെടില്നടിനയ ഓണ്ലലലെനടിലൂലട ഭകണതടിനത്ത്
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ഓരഡര  നല്കടി  കഴടിച്ച  ഒരു  കുടടി  മേരണലപടടിരുന.  ആ  മഹെക്ഷാടലെടില്നടിനയ

ഭകണയ  കഴടിച്ചതടിലന്റെ  ഫലെമേക്ഷായടി  ആത്മഹെതക്ഷ്യ  ലചയ്തലതന്നക്ഷാണത്ത്

പറഞ്ഞുമകടതത്ത്.  പലക  ആ  കുടടിയലട  ആത്മഹെതക്ഷ്യക്ഷാ  കുറടിപത്ത്

കലണതടിയമപക്ഷാഴക്ഷാണത്ത്  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള  വക്ഷ്യക്തമേക്ഷായതത്ത്.  അതുലകക്ഷാണത്ത്  ഒരു

കക്ഷാരക്ഷ്യതടിലയ  പരടിമശക്ഷാധന  നടതക്ഷാലതയയ  മവണത്ര  രവീതടിയടില്

മനക്ഷാക്കക്ഷാലതയമുള്ള പ്രവരതനങ്ങളക്ഷാണത്ത് സരക്കക്ഷാര നടത്തുന്നതത്ത്. ഭകക്ഷ്യ സുരകക്ഷാ

വകുപത്ത്  കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷായ  പരടിമശക്ഷാധന  യഥക്ഷാസമേയയ  നടത്തുന്നടില.  പക്ഷാലമേക്ഷായടി  വന്ന

അനക്ഷ്യ  സയസക്ഷാന  വക്ഷാഹെനലത  മൃഗസയരകണ  വകുപത്ത്  പടിടടിലച്ചടുതത്ത്

പരടിമശക്ഷാധന  നടതടിയടിരുനലവന്നത്ത്  വക്ഷാരതയണക്ഷായടിരുന.  പരടിമശക്ഷാധന

നടതടിയമപക്ഷാള  അതടില്  ലലഹെഡ്രെെജേന്  ലപമറക്ഷാലലകഡടിലന്റെ  മതക്ഷാതത്ത്

കൂടുതലെക്ഷാലണന്നത്ത്  കലണതടിയടിരുന.  പലക  ഇതരയ  വക്ഷാഹെനങ്ങള

മൃഗസയരകണ  വകുപടിനത്ത്  പരടിമശക്ഷാധടിക്കക്ഷാനള്ള  അധടികക്ഷാരമേടില.  അതടിനക്ഷാല്

അവര  ഭകക്ഷ്യ  സുരകക്ഷാ  വകുപടിനത്ത്  റടിമപക്ഷാരടത്ത്  ലകക്ഷാടുത്തു.  ഏകമദശയ  അഞക്ഷാറത്ത്

മേണടിക്കൂര  കഴടിഞ്ഞതടിനമശഷമേക്ഷാണത്ത്  ഭകക്ഷ്യ  സുരകക്ഷാ  വകുപത്ത്  പരടിമശക്ഷാധന

നടത്തുന്നതത്ത്.  അത്രയയ  സമേയയ  കഴടിഞ്ഞത്ത്  പരടിമശക്ഷാധടിച്ചക്ഷാല്  പ്രശ്നലമേക്ഷാനയ
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കലണതക്ഷാന്  കഴടിയടില.  സമേമയക്ഷാചടിതമേക്ഷായടി  ഇടലപടത്ത്  മേക്ഷായയ

മചരന്നടിട്ടുമണക്ഷാലയനയ  മേലറലന്തങടിലയ  പ്രശ്നങ്ങളമണക്ഷാലയനയ  പരടിമശക്ഷാധടിച്ചത്ത്

റടിമപക്ഷാരടത്ത്  ലകക്ഷാടുക്കുനമണക്ഷാലയന്നത്ത്  മചക്ഷാദടിച്ചക്ഷാല്  അതുയ

നടത്തുന്നടിലലനളളതക്ഷാണത്ത്.   വകുപ്പുകള  തമ്മടില്  യക്ഷാലതക്ഷാരുവടിധതടിലള്ള

ഏമകക്ഷാപനവമേടിലക്ഷാതതടിലന്റെ  ഫലെമേക്ഷായടിടക്ഷാണത്ത്  ഇതരയ  കക്ഷാരക്ഷ്യങ്ങള

സയഭവടിച്ചുലകക്ഷാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  മകരളതടില്  അമങ്ങക്ഷാളമേടിമങ്ങക്ഷാളയ

മഹെക്ഷാടലകളടില് പരടിമശക്ഷാധനകള നടത്തുനലണങടിലയ ഫലെപ്രദമേക്ഷായ രവീതടിയടില്

അവ മുമന്നക്ഷാട്ടുമപക്ഷാകക്ഷാതതടിലയ ഗവണ്ലമേന്റെത്ത് നടത്തുന്ന ഇപൗ അലെയഭക്ഷാവതടിലയ

ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടിയലട  കക്ഷാരക്ഷ്യകമേമേലക്ഷാത   മേറുപടടിയടിലയ  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്

ഞക്ഷാനയ എലന്റെ കകടിയടില്ലപട അയഗങ്ങളയ വക്ഷാക്കപൗടത്ത് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  നടിലെപക്ഷാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശവീ.  ലക.  പടി.  എ.  മേജേവീദുയ

അമദ്ദേഹെതടിലന്റെ പക്ഷാരടടിയടില്ലപട അയഗങ്ങളയ സഭയടില്നടിന്നത്ത് പുറത്തുമപക്ഷായടി.)

ശവീ  .    മമേക്ഷാന്സത്ത്  മജേക്ഷാസഫത്ത്:  സര,  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്  നടപക്ഷാക്കടിയ

രവീതടിയടിലള്ള അപക്ഷാകതകളക്ഷാണത്ത് പ്രതടിപകയ പ്രധക്ഷാനമേക്ഷായയ  ചൂണടിക്കക്ഷാണടിച്ചതത്ത്.

ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡടിലന്റെ  മപരടില്  നടക്കുന്ന  തടടിപ്പുകള  നടക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  ഇപൗ
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രയഗതത്ത്  അഴടിമേതടി  കടനവന്നടിരടിക്കുനലവന്നതത്ത്  വളലര  ഗപൗരവമേക്ഷായടി

കണ്ടുലകക്ഷാണത്ത്  നടപടടി  സസവീകരടിക്കക്ഷാന്  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  മുമന്നക്ഷാട്ടുവനലവന്നത്ത്

ബഹുമേക്ഷാനലപട  മേനടി  പറയകയണക്ഷായടി.  എന്നക്ഷാല്  വക്ഷ്യക്ഷാപകമേക്ഷായടി  ഇപൗ

കക്ഷാരക്ഷ്യതടില്  അഴടിമേതടി  നടക്കുനലവനള്ളതത്ത്  പരടിമശക്ഷാധടിക്കക്ഷാന്  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്

തയക്ഷാറക്ഷാകണലമേന്ന  ആവശക്ഷ്യമേക്ഷാണത്ത്  മുഖക്ഷ്യമേക്ഷായയ    ഉന്നയടിക്കുന്നതത്ത്.

ലവയടിറരമേക്ഷാരക്കുയ   സലലപ്ലെ  ലചയ്യുന്നവരക്കുലമേലക്ഷായ  ലഹെല്തത്ത്  കക്ഷാരഡത്ത്

ഏരലപടുത്തുന്നതത്ത്  നല  കക്ഷാരക്ഷ്യമേക്ഷാണത്ത്.  അതുലകക്ഷാണത്ത്  മേക്ഷാത്രയ  ഭകക്ഷ്യ

വടിഷബക്ഷാധമയല്ക്കുന്ന  പ്രശ്നയ  തവീരുന്നടില.  ഇവടിലട  പഴകടിയ  ഇറച്ചടിയയ

പച്ചക്കറടികളയ മേവീനലമേലക്ഷായ ഉപമയക്ഷാഗടിക്കുന എനള്ളതുതലന്നയക്ഷാണത്ത് പ്രശ്നമേക്ഷായടി

ചൂണടിക്കക്ഷാണടിക്കുന്നതത്ത്. ഇവ പരടിമശക്ഷാധടിക്കുന്നതടിനത്ത്  മവണത്ര സയവടിധക്ഷാനങ്ങള

ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യ  വകുപടിലന്റെ  കവീഴടില്  ഇലലന്ന  ഗുരുതരമേക്ഷായ  പ്രശ്നയ

നടിലെനടില്ക്കുകയക്ഷാണത്ത്. ഇവടിലട ഫുഡത്ത് മസഫടി ഓഫവീസരമേക്ഷാരുലട വലെടിയ കക്ഷാമേയ

നടിലെനടില്ക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  വളലര  പരടിമേടിതമേക്ഷായ  സക്ഷാഫുകലളവച്ചുലകക്ഷാണത്ത്  ഇവ

ലമേയടിന്റെയടിന്  ലചയക്ഷാന്  കഴടിയന്നടിലലന്ന  വസ്തുത  സരക്കക്ഷാര

പരടിമശക്ഷാധടിമക്കണതുണത്ത്.  തമദ്ദേശസസയയഭരണ സക്ഷാപനങ്ങളലട കവീഴടിലലെ നല
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രവീതടിയടിലളള  ലഹെല്തത്ത്  സയവടിധക്ഷാനങ്ങലളക്കൂടടി  പ്രമയക്ഷാജേനലപടുതക്ഷാന്

കഴടിയണയ.  ഇപൗ കക്ഷാരക്ഷ്യതടില് ആമരക്ഷാഗക്ഷ്യ വകുപ്പുയ തമദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പുയ

ഏമകക്ഷാപടിപടിച്ചുലകക്ഷാണത്ത്  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  ലമേക്ഷാതതടില്   നടിലെപക്ഷാടത്ത്  എടുക്കണയ.

അക്കക്ഷാരക്ഷ്യതടില് ഫലെപ്രദമേക്ഷായ നടപടടികളണക്ഷാകുന്നടില. ഇത്രയയ ആളകള ഭകക്ഷ്യ

വടിഷബക്ഷാധമയറത്ത് മേരടിക്കുകയക്ഷാണത്ത്.  ഈ സക്ഷാഹെചരക്ഷ്യയ  ആവരതടിക്കക്ഷാന് പക്ഷാടടില.

അതുലകക്ഷാണത്ത്  വളലര  കരശനമേക്ഷായ  നടിലെപക്ഷാടത്ത്  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  സസവീകരടിക്കണയ.

പ്രതടിപകയ  ഇപൗ  വടിഷയയ  നടിയമേസഭയടില്  ചൂണടിക്കക്ഷാണടിച്ചതടിലന്റെ

അടടിസക്ഷാനതടില്,  ബഹുമേക്ഷാനലപട  മുഖക്ഷ്യമേനടിയലട  മനതൃതസതടില്  വടിവടിധ

വകുപ്പുകളലട  മയക്ഷാഗയ  ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  വടിളടിച്ചുമചരക്കണയ,  ഇക്കക്ഷാരക്ഷ്യതടില്

വകുപ്പുകളലട  ഏമകക്ഷാപനമുണക്ഷാകണയ,  ഇപൗ  പ്രശ്നങ്ങള

ആവരതടിക്കക്ഷാതടിരടിക്കക്ഷാനള്ള  നടപടടികളണക്ഷാകണയ.  അതടിനള്ള  നടപടടി

സസവീകരടിക്കക്ഷാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത് ഞക്ഷാന് വക്ഷാക്കപൗടത്ത് നടത്തുകയക്ഷാണത്ത്. 

(ഗവണ്ലമേന്റെത്ത്  നടിലെപക്ഷാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശവീ.  മമേക്ഷാന്സത്ത്  മജേക്ഷാസഫത്ത്

സഭയടില്നടിന്നത്ത് പുറത്തുമപക്ഷായടി.)


