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മമ  .   സസ്പീക്കര:   ഓരഡര..... ഓരഡര.... ചചചാേദദദ്യം നദ്യം. (*151)

പ്രതമപക്ഷചനതചാേവവ് (ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന): സര, ഇഇൗ ബഡ്ജറമലല

നമകുതമ നമരചദ്ദേശങ്ങള്ലക്കതമരചാേയമ ഞങ്ങളുലടെ നചാേലവ്  സഹപ്രവരത്തകരചാേയ

എദ്യം.എല.എ.-മചാേര  നചാേലചാേമലത്ത  ദമവസവദ്യം  സതദചാേഗ്രഹസമരവമചാേയമ

മുചനചാേട്ടുചപചാേകുകയചാേണവ്.  ഇനലല ബഡ്ജറമനവ്  മറുപടെമ  നലകമയ ധനകചാേരദ

വകുപ്പുമനമ  നമകുതമ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  പമനവലമചമലല്ലെനവ്  മചാേത്രമല്ലെ;  സമരദ്യം

ലചയ്യുന  ഞങ്ങളുലടെ  സഹപ്രവരത്തകലര  പരമഹസമക്കുകയദ്യം

അപമചാേനമക്കുകയദ്യം  ലചയ്ത  സചാേഹചരദമചാേണവ്.  ഇഇൗ  നമകുതമ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

ചകരളത്തമലല  ജനങ്ങലള  ഗഇൗരവതരമചാേയമ  ബചാേധമക്കുന,  അവരുലടെ

ജസ്പീവമതക്രമലത്ത  തചാേളദ്യംലതറമക്കുനതചാേണവ്.  അതുലകചാേണവ്  ഞങ്ങളുലടെ

ശക്തമചാേയ  പ്രതമചഷേധദ്യം  തുടെരുകയചാേണവ്.  ഞങ്ങള്ക്കവ്  ഇഇൗ

സഭചാേനടെപടെമകളുമചാേയമ  ചയചാേജമച്ചുചപചാേകചാേനുള്ള  ഞങ്ങളുലടെ  ശക്തമചാേയ

വമചയചാേജമപവ് ഇവമലടെ ചരഖലപടുത്തുകയചാേണവ്. 

ലഹരമ ഉപചയചാേഗദ്യം തടെയനതമനവ് നടെപടെമ

1(*151) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷേവ്: 
ശസ്പീ  .   ലക  .   ബചാേബു   (  ലനനചാേറ  ):
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമജമന:
ശസ്പീ  .   ഡമ  .   ലക  .   മുരളമ:  തചാേലഴെ   കചാേണുന    ചചചാേദദങ്ങള്ക്കവ്
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തചദ്ദേശ സസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസവ്  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചാേ:

(എ)  സദ്യംസചാേനത്തവ്  യവചാേക്കളുലടെയമടെയമല  ലഹരമ  ഉപചയചാേഗദ്യം

വരദമച്ചുവരുന്നുലവനവ്  പറയലപടുന  സചാേഹചരദത്തമല  വമമചാേനത്തചാേവളദ്യം,

ലട്രെയമന എനസ്പീ മചാേരഗ്ഗങ്ങളമലൂലടെയദ്യം അതമരത്തമ ലചക്കവ്ചപചാേസ്റ്റുകള് കടെന്നുദ്യം

മയക്കുമരുനവ്  എത്തമക്കുനതവ്  തടെയനതമനവ്  എലലക്സൈസവ്  എനചഫചാേഴവ്ലമനവ്

വമദ്യംഗവ്  ചപചാേലസ്പീസമലനയദ്യം  മറവ്  ചസനകളുലടെയദ്യം  സഹചാേയചത്തചാേലടെ  നടെത്തുന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  കൂടുതല  ശചാേക്തസ്പീകരമക്കുനതമനചാേയമ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുളള

പദതമലയക്കുറമചവ് അറമയമക്കചാേചമചാേ; 

(ബമ) എലലക്സൈസവ് എനചഫചാേഴവ്ലമനവ് ചസനലയ വമപുലസ്പീകരമക്കുനതമനുദ്യം

ആധുനസ്പീകരമക്കുനതമനുദ്യം നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചാേ; 

(സമ) മയക്കുമരുനവ്  കടെത്തുസദ്യംഘങ്ങള് മചാേഫമയയചാേയമ  വളരന്നുലവനവ്

കരുതചാേവന  സചാേഹചരദത്തമല  ഇത്തരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങളുലടെ  പ്രവരത്തനദ്യം

ഉന്മൂലനദ്യം  ലചയ്യുനതമനവ്  കൂടുതല  ഫലപ്രദമചാേയ  നമയമനമരമചാേണത്തമലന

സചാേധദത പരമചശചാേധമക്കുചമചാേലയനവ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ? 

തചദ്ദേശ  സസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസവ്  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .

രചാേചജഷേവ്):  സര,  (എ)  വമമചാേനത്തചാേവളദ്യം  വഴെമയദ്യം  ലട്രെയമൻ  മചാേർഗ്ഗവദ്യം
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അതമർത്തമ  ലചക്കവ് ചപചാേസ്റ്റുകൾ  വഴെമയദ്യം  മയക്കുമരുനവ്  എത്തമക്കുനതവ്

തടെയനതമനവ്  എകക്സൈസവ്  എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്  വമദ്യംഗവ്,  ചപചാേലസ്പീസവ്,  ലറയമൽചവ

സുരക്ഷചാേചസന,  കസദ്യംസവ്  തുടെങ്ങമയ  ഏജനസമകളുമചാേയദ്യം  വനദ്യം  വകുപവ്

ഉൾലപലടെയളള  മറവ്  സദ്യംസചാേനതല  ചസനചാേവമഭചാേഗങ്ങളുമചാേയമ  ചചർന്നുദ്യം  മറ

സദ്യംസചാേനങ്ങളമലല  ചപചാേലസ്പീസവ്,  എകക്സൈസവ്  ചസനകളുമചാേയമ  ചചരന്നുദ്യം

സദ്യംയക്ത ലറയ്ഡുകളുദ്യം  പരമചശചാേധനകളുദ്യം  നടെത്തമവരുന്നുണവ്.  മയക്കുമരുനവ്

എത്തമക്കുനതവ് തടെയനതമനചാേയമ രഹസദവമവരങ്ങൾ യഥചാേസമയദ്യം ഇത്തരദ്യം

ചസനചാേവമഭചാേഗങ്ങളുമചാേയമ പരസരദ്യം കകമചാേറുകയദ്യം ചകസുകൾ കലണടുക്കുകയദ്യം

ലചയ്യുന്നു.

എകക്സൈസവ് വകുപവ് എൻ.സമ.ബമ, ചകചാേസവ്ഗചാേർഡവ്, റവനന്യൂ ഇനലമജൻസവ്,

ചപചാേലസ്പീസവ്  എനസ്പീ  വകുപ്പുകളുമചാേയമ  ചചർനവ്  വചാേട്സവ്ആപവ്  ഗ്രൂപവ്

ഉണചാേക്കമയമട്ടുള്ളതുദ്യം  ആയതുവഴെമ  രഹസദവമവരങ്ങൾ  കകമചാേറുകയദ്യം

ലചയ്യുന്നു.  സദ്യംശയമുള്ള  വദക്തമകള്,  വചാേഹനങ്ങള്  എനമവ  രഹസദമചാേയമ

നമരസ്പീക്ഷമക്കുനതമനവ്  കൂടുതൽ  ഉചദദചാേഗസലര  മഫമയമൽ  നമചയചാേഗമചവ്

വരുന്നുണവ്.  അതമർത്തമപ്രചദശങ്ങളമൽ  രചാേത്രമകചാേല  വചാേഹനപരമചശചാേധന

ശക്തമലപടുത്തുകയദ്യം  മുനറമയമപമല്ലെചാേലത  ചകചാേമമദ്യംഗുകൾ  നടെത്തമവരുകയദ്യം
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ലചയ്യുന്നു.  ഉത്സവ  സസ്പീസണുകളമലദ്യം  മറദ്യം  ലസഷേദൽ  കഡ്രൈവവ്  പ്രഖദചാേപമചവ്

ഇതര  ചസനചാേവമഭചാേഗങ്ങളുമചാേയമ  ചചർന്നുദ്യം  വകുപ്പുതലത്തമലദ്യം  പ്രചതദക  ടെസ്പീദ്യം

രൂപസ്പീകരമച്ചുദ്യം പരമചശചാേധനകൾ നടെത്തുന്നു. ലഹരമ ഉപചയചാേഗമക്കുന കുടമകലള

ചനർവഴെമക്കവ്  നയമക്കുനതമനചാേയമ  Abon  Drug  Test  Kit  ഉപചയചാേഗമച്ചുള്ള

പരമചശചാേധന നടെത്തുന്നു. ‘Save  the  Spring’  എന ചപരമൽ പ്രചതദക

പരമചശചാേധന എല്ലെചാേ മചാേസവദ്യം ലറയ്ഞവ് അടെമസചാേനത്തമൽ നടെത്തമവരുന്നു.

(ബമ)  ഉണവ്.  വകുപമലല  പഴെക്കദ്യംലചന  വചാേഹനങ്ങൾ  മചാേറമ  പുതമയവ

നൽകുനതമനവ് പുതമയതചാേയമ 33 വചാേഹനങ്ങൾ ഈ വർഷേദ്യം അനുവദമചമട്ടുണവ്.

കൂടെചാേലത  അതമർത്തമ  പ്രചദശങ്ങളമൽ  ചകരള  എകക്സൈസവ്  ലമചാേകബൽ

ഇനർലവൻഷേൻ  യൂണമറവ്  (KEMU)  ആരദ്യംഭമക്കുനതമനവ്  തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുണവ്.

പുതമയ  ചറഞവ്  ഓഫസ്പീസുകളുദ്യം  ജനകമത്രമ  സസ്വചാേഡുകളുദ്യം

രൂപസ്പീകരമക്കുനതമനുള്ള  ശമപചാേർശയദ്യം  കട്രെബൽ  ചമഖലയമലല

എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്  ശക്തമലപടുത്തുനതമനവ്  പടമകവർഗ്ഗത്തമൽലപട

യവതസ്പീയവചാേക്കൾക്കചാേയമ  100  അധമകതസമക  സൃഷമക്കുനതമനുള്ള

ശമപചാേർശയദ്യം  സമർപമക്കുനതമനവ് നമർചദ്ദേശദ്യം നൽകമയമട്ടുണവ്.
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സദ്യംസചാേനത്തവ്  നചാേലവ്  ജമല്ലെകളമൽ  വയർലലസവ്  സദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഏർലപടുത്തമയമട്ടുണവ്. ശചാേസസ്പീയമചാേയമ പ്രതമകലള ചചചാേദദദ്യം ലചയ്യുനതമനചാേയമ 3

ചസചാേണുകളമലചാേയമ  3  ആധുനമക  ചചചാേദദദ്യം  ലചയ്യൽ  മുറമകൾ

സജസ്പീകരമചമട്ടുണവ്.  എകക്സൈസവ്  വകുപമലന  ഐ.ടെമ.  ലസൽ

ശചാേക്തസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  കസബർ  ലസൽ  ആധുനമകവൽക്കരമക്കുകയദ്യം

ലചയ്തമട്ടുണവ്.  കസബർ ലസല്ലെമലല ഉചദദചാേഗസർക്കവ്  C-DAC, Cyber Dom

എനമവമടെങ്ങളമൽ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നൽകമ.  Central  Academy  for  Police

Training  ചഭചാേപചാേലമൽ  പരമശസ്പീലനത്തമനവ്  അയയ്ക്കുനതമനുള്ള  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

ലപചാേതുജനങ്ങള്ക്കവ്  ലഭദമചാേകുന  എകക്സൈസവ്  വകുപമലന  ചസവനങ്ങള്

NIC  Delhi-യലടെ  സഹചാേയചത്തചാേലടെ  Service  Plus  എന  ലവബവ് 

ആപമചക്കഷേൻ  മുഖചാേന്തരദ്യം  ഓണ്കലൻ ആക്കുകയണചാേയമ.  നമലവമല  114

ചസവനങ്ങള്  Service  Plus  മുഖചാേന്തരദ്യം  നലകുന്നുമുണവ്.  വകുപമലന

കദനദ്യംദമന  ആവശദത്തമനചാേയമ  എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്  വമവരങ്ങൾ  ചവഗത്തമൽ

ചക്രചാേഡസ്പീകരമക്കുനതമനചാേയമ  Excise  Crime  Drive,  2005  മുതലള്ള

ചകസുകളുലടെ വമവരങ്ങള് ഉള്ലകചാേള്ളമച SEEC തുടെങ്ങമയവ വമകസമപമച്ചു.
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 (സമ)  സദ്യംസചാേനത്തവ്  മയക്കുമരുനമലന  വമപണനദ്യം,  ഉപചയചാേഗദ്യം,

ഉലചാേദനദ്യം,  കടെത്തൽ,  നമർമചാേണദ്യം,  വചാേങ്ങൽ,  സൂക്ഷമക്കൽ,  ഒളമപമക്കൽ

തുടെങ്ങമയ പ്രവർത്തനങ്ങളമൽ ഏർലപടുന പ്രതമകലള വസ്പീണദ്യം കുറകൃതദത്തമൽ

ഏർലപടെചാേതമരമക്കുവചാേൻ  കരുതൽ  തടെങ്കലമൽ  വയ്ക്കുനതമനവ്

എൻ.ഡമ.പമ.എസവ്.  ആകമൽ  വദവസ  ലചയ്തമട്ടുണവ്.  നമലവമലള്ള  നമയമദ്യം

കർശനമചാേയമ നടെപമലചാേക്കുനതമലന ഭചാേഗമചാേയമ PIT NDPS Act പ്രകചാേരദ്യം 63

കുറവചാേളമകലള  കരുതൽ  തടെങ്കലമൽ  സൂക്ഷമക്കുനതമനുള്ള  നമർചദ്ദേശദ്യം

പരമഗണനയമലചാേണവ്.

കുടമകൾലക്കതമലരയള്ള  കുറകൃതദങ്ങൾ  ഫലപ്രദമചാേയമ  തടെയനതമനവ്

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, വകുപവ് 77

& 78 പ്രകചാേരദ്യം ചകസുകൾ രജമസർ ലചയ്യുനതമനവ് എകക്സൈസവ് വകുപമലനക്കൂടെമ

അധമകചാേരലപടുത്തുന  രസ്പീതമയമൽ  ആകവ്  ചഭദഗതമ  ലചയ്യുനതമനവ്  ചകന

സർക്കചാേരമചലയവ് ശമപചാേർശ സമർപമചമട്ടുണവ്.

NDPS  Act-ൽ  കലണടുക്കുന  ലഹരമ  മരുന്നുകലള  അവയലടെ

അളവനുസരമചവ്  Small  Quantity,  Medium  Quantity,  Commercial

Quantity  എനമങ്ങലന  തമരമചമട്ടുണവ്.  കലണടുക്കുന  ചകസുകൾ  Small
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Quantity  ആലണങ്കമൽ  ജചാേമദദ്യം  ലഭമക്കചാേവനവയചാേണവ്.  അതമനചാേൽ  Small

Quantity, Medium Quantity, Commercial Quantity അളവകൾ പുതുക്കമ

നമശ്ചയമക്കുനതമനചാേയമ ചകന സർക്കചാേരമചലയവ് ശമപചാേർശ സമർപമചമട്ടുണവ്.

COTPA  നമയമപ്രകചാേരദ്യം  വമദദചാേഭദചാേസ  സചാേപനങ്ങളുലടെ  100  വചാേര

ചുറളവമനുള്ളമൽ  പുകയമല  ഉലനങ്ങൾ  വമലന  നടെത്തുനതവ്

നമചരചാേധമക്കലപടമട്ടുണവ്. ചമൽ ദൂരപരമധമ 500 മസ്പീററചാേയമ ഉയർത്തുവചാേൻ ചകന

സർക്കചാേരമചലക്കവ് ശമപചാേർശ സമർപമചമട്ടുണവ്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    മുചകഷേവ്:  സര,  മയക്കുമരുനവ് ചകസുകളമലള്ലപട പ്രതമകലള

കരുതല തടെങ്കലമല സൂക്ഷമക്കുനതമനവ് നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

 ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷേവ്:  സര,   മയക്കുമരുനവ്  ചകസുകളമലള്ലപട

പ്രതമകലള കരുതല തടെങ്കലമല സൂക്ഷമക്കുനതമനുള്ള നടെപടെമ തസ്പീരചയചാേയദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  സദ്യംസചാേനത്തവ്  മയക്കുമരുനമലന  വമപണനദ്യം,  ഉപചയചാേഗദ്യം,

ഉലചാേദനദ്യം,  കടെത്തല,  നമരമചാേണദ്യം,  സൂക്ഷമക്കല,  ഒളമപമക്കല  തുടെങ്ങമയ

പ്രവരത്തനങ്ങളമചലരലപടുന പ്രതമകള് വസ്പീണദ്യം അതമചലരലപടെചാേതമരമക്കചാേന

കരുതല  തടെങ്കലമല  വയ്ക്കുനതമനവ്  NDPS  ആകമല  വദവസ  ലചയ്തമട്ടുണവ്.

നമലവമലള്ള  നമയമദ്യം  കരശനമചാേയമ  നടെപചാേക്കുനതമലന  ഭചാേഗമചാേയമ  PIT
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NDPS  ആകവ്  പ്രകചാേരദ്യം  63  കുറവചാേളമകലള  കരുതല  തടെങ്കലമല

സൂക്ഷമക്കുനതമനുള്ള നമരചദ്ദേശദ്യം സരക്കചാേര പരമഗണമച്ചുവരമകയചാേണവ്. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    മുചകഷേവ്:  സര,  സ്കൂള്  പരമസരങ്ങളമല  ലഹരമവസ്തുക്കള്

വമല്ക്കുനതവ്  ശദയമലലപടമട്ടുചണചാേ;  ഇതവ്  തടെയനതമനവ്  എലന്തല്ലെചാേദ്യം

നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണവ്?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷേവ്:  സര, സ്കൂള് പരമസരങ്ങളമല ചമല കടെകളമല

ലഹരമവസ്തുക്കള്,  നമചരചാേധമത പുകയമല ഉലനങ്ങള് എനമവ വമല്ക്കുനതചാേയമ

ശദയമലലപടതമലന അടെമസചാേനത്തമല സ്കൂള് പരമസരങ്ങള് ചകനസ്പീകരമചവ്

ശക്തമചാേയ  പരമചശചാേധന  എലലക്സൈസവ്  വകുപമലന  ചനതൃതസ്വത്തമല

നടെന്നുലകചാേണമരമക്കുന്നു.  സ്കൂളുകളുലടെ  പ്രവരത്തനസമയദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുനതമനവ്

മുമദ്യം  കുടമകള്  സ്കൂളുകളമലനമന്നുദ്യം  ചപചാേകുന  സമയത്തുദ്യം  സ്കൂള്

പരമസരങ്ങളമലല കടെകള്,  കുടമകളുപചയചാേഗമക്കുന ബസവ്  സചാേനവ്  പരമസരദ്യം

തുടെങ്ങമയ  സലങ്ങളമല  ആകസമക  പരമചശചാേധനകള്

നടെത്തമലക്കചാേണമരമക്കുന്നു. ഇഇൗ തരത്തമല പരമചശചാേധന നടെത്തമയതമല 517

COTPA  ചകസുകളുദ്യം  6  NDPS  ചകസുകളുദ്യം  കലണടുത്തമട്ടുണവ്.  COTPA

ചകസുകളമല  വളലര  കുറഞ്ഞ  ലലഫനചാേയ  200/-  രൂപയചാേണവ്  ചുമത്തുനതവ്.
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ഇത്തരദ്യം പ്രവണതകള് തടെയനതമനവ് കടെകള്ലക്കതമലര തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

വകുപ്പുദ്യം  എലലക്സൈസവ്  വകുപ്പുദ്യം  സദ്യംയക്ത  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുലകചാേണമരമക്കുന്നു.  സമരമചാേയമ  COTPA  ചകസുകളമലള്ലപടുന

കടെകലള  സദ്യംബനമച്ചുള്ള  റമചപചാേരടവ്  എലലക്സൈസവ്  വകുപവ്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യം

ഭരണസചാേപനങ്ങള്ക്കവ്  നലകുകയദ്യം  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യം  ഭരണസചാേപനങ്ങള്

ഇത്തരദ്യം  കടെകളുലടെ  ലലലസനസവ്  സലസനവ്  ലചയ്യുകചയചാേ  റദ്ദേചാേക്കുകചയചാേ

ലചയ്യചാേനുള്ള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം ലചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തമല ഇതുവലര

സദ്യംസചാേനത്തവ്  12  കടെകളുലടെ  ലലലസനസവ്  സലസനവ്  ലചയ്യുകചയചാേ

റദ്ദേചാേക്കുകചയചാേ ലചയ്തമട്ടുണവ്. 

ശസ്പീ  .    ലക  .    ബചാേബു    (  ലനനചാേറ  ):  സര,  സമൂഹലത്തയചാേലക  കചാേനസര

ചപചാേലല  കചാേരന്നു  തമന്നുനതുദ്യം  ചപഗവ്  ചപചാേലല  പടെരുനതുദ്യം  ഭസ്പീകരവദ്യം

അതസ്പീവഗുരുതരവമചാേയ  ലഹരമലക്കതമലര  ചകരളസ്പീയ  സമൂഹലത്തയചാേലക

ഒനമചവ്  അണമനമരത്തമലക്കചാേണവ്  നടെത്തുന  ജനകസ്പീയ  പ്രതമചരചാേധ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കവ്  ചനതൃതസ്വദ്യം  ലകചാേടുക്കുന  എല.ഡമ.എഫവ്.

ഗവണ്ലമനമലനയദ്യം  പ്രചതദകമചവ്  എലലക്സൈസവ്  വകുപ്പുമനമലയയദ്യം  ഞചാേന

അഭമനനമക്കുന്നു.  ലഹരമലക്കതമലരയള്ള  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമചാേയ  ഒരു
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ചചചാേദദവമചാേയമ മുചനചാേടവ്  ചപചാേകുചമചാേള് അതമലനതമലര ഇഇൗ സഭലയത്തലന

ചമചാേശലപടുത്തുന  രൂപത്തമചലയചാേണവ്  യ.ഡമ.എഫവ്.   ചപചാേകുനതവ്.   എലന

ചചചാേദദദ്യം  ഇതചാേണവ്.   ഉഇൗടുവഴെമകളമലൂലടെ  അതമരത്തമ  കടെന്നുവരുന

മയക്കുമരുനവ് തടെയചാേനചാേവശദമചാേയ പ്രതമചരചാേധപ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കവ് ചനതൃതസ്വദ്യം

ലകചാേടുക്കചാേന എലന്തല്ലെചാേദ്യം നടെപടെമകളചാേണവ്  സരക്കചാേര സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതവ്?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചാേചജഷേവ്: സര, തമമഴെവ് നചാേടെവ്, കരണചാേടെക അതമരത്തമകള്

പങ്കമടുന  പ്രചദശങ്ങളമല  എലലക്സൈസവ്  വകുപമലന  41  ലചക്കവ്ചപചാേസ്റ്റുകളചാേണവ്

നമലവമല  പ്രവരത്തമച്ചുവരുനതവ്.  എനചാേല  അതമരത്തമ  പ്രചദശങ്ങളമല

പുതമയ ചറചാേഡുകള്, പചാേലങ്ങള് എനമവ നമരമമക്കലപടുന അവസരങ്ങളമല

മറവ്  ലചറമയ ചറചാേഡുകള് വഴെമ ലഹരമവസ്തുക്കളുലടെ നമയമവമരുദമചാേയ കടെത്തവ്

ശദയമലലപടമട്ടുണവ്.  ഇതവ്  തടെയനതമനവ്  അതമരത്തമ  പ്രചദശങ്ങളമല

വചാേഹനപരമചശചാേധനയദ്യം  പചട്രെചാേളമദ്യംഗുദ്യം  ശക്തമലപടുത്തമയമട്ടുണവ്.  കൂടെചാേലത

അതമരത്തമ പ്രചദശങ്ങളമല നമയമവമരുദ പ്രവരത്തനങ്ങള് തടെയനതമനചാേയമ

എലലക്സൈസവ് ലമചാേലലബല ഇനരലവനഷേന യൂണമറവ്  (KEMU)  എന ചപരമല

പുതമലയചാേരു സദ്യംവമധചാേനത്തമനവ് രൂപദ്യം നലകമയമട്ടുണവ്.  ഇതമലന ആദദഘടദ്യം

തമരുവനന്തപുരദ്യം ജമല്ലെയലടെ അതമരത്തമപ്രചദശമചാേയ ലനയ്യചാേറമനകര തചാേലൂക്കവ്
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ചകനസ്പീകരമചവ്  ഉടെലന  പ്രവരത്തനമചാേരദ്യംഭമക്കുദ്യം.  നചാേലവ്  പുതമയ  വചാേഹനങ്ങള്

ഇതമനുചവണമ അനുവദമചമട്ടുണവ്. 

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമജമന: സര, ലഹരമലക്കതമരചാേയ ജനകസ്പീയചപചാേരചാേടദ്യം ഏറവദ്യം

ശക്തമചാേയമ ഏലറടുത്തവ് നടെത്തുന പമണറചാേയമ സരക്കചാേരമലന ഇഇൗ ഘടത്തമല

അഭമനനമക്കുകയചാേണവ്.  ചസചാേഷേദല  മസ്പീഡമയ  ചപചാേലലയള്ള  ഓണ്ലലലന

പചാേറവ്ചഫചാേമുകളചാേണവ്  മയക്കുമരുനവ്  വമപണനങ്ങള്ക്കചാേയമ  ഇത്തരദ്യം

ശദ്യംഖലകള്  (മയക്കുമരുനമനവ്  ചനതൃതസ്വദ്യം  ലകചാേടുക്കുന  ചമല  കണമകള്)

ഉപചയചാേഗലപടുത്തുനതവ്  എനതവ്  അങ്ങയലടെ  ശദയമലലപടമട്ടുചണചാേ;  ഇതവ്

തടെയനതമനചാേവശദമചാേയ നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷേവ്:  സര,  തസ്പീരചയചാേയദ്യം  ആ  ലവല്ലുവമളമ

സരക്കചാേരമലന  ശദയമലലപടമട്ടുലണനവ്  മചാേത്രമല്ലെ,  സരക്കചാേര  അതവ്

ചനരമടുനതമനുള്ള നടെപടെമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമച്ചുലകചാേണമരമക്കുകയചാേണവ്. സചാേമൂഹമക

മചാേധദമങ്ങള്  Darknet എനമവ  ഉയരത്തുന  ലവല്ലുവമളമകള്  വളലര

ഗഇൗരവമുള്ളതചാേണവ്.  ഇവലയ  ചനരമടുനതമനചാേയമ  XRY,  MSAB  office,

Mobile  forensic  തുടെങ്ങമയ ചസചാേഫവ്  ലവയറുകള് എലലക്സൈസവ്  വകുപമനചാേയമ

വചാേങ്ങുനതമനുളള  നടെപടെമകള്  അന്തമമഘടത്തമലചാേണവ്.  ചകസുകളുലടെ
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അചനസ്വഷേണദ്യം  ഫലപ്രദമചാേയമ  നടെത്തുനതമനവ്  സഹചാേയകരമചാേയ  വമധത്തമല

ലലസബര  ലസല്ലെമലന  നവസ്പീകരമക്കുനതമനുള്ള  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുലകചാേണമരമക്കുകയചാേണവ്.  ഇതമചലയചാേയമ CDR അനലലലസറുകള്

വചാേങ്ങമ എല്ലെചാേ ഡമവമഷേനുകളമലദ്യം വമതണദ്യം ലചയ്തമട്ടുണവ്.  ചസചാേഫവ് ലവയറുകള്

ഉപചയചാേഗമക്കുനതമനചാേയമ ഇതുമചാേയമ ബനലപട ഉചദദചാേഗസരക്കവ്  C-DAC,

Cyber  Dom  എനമവമടെങ്ങളമല  പരമശസ്പീലനദ്യം  നലകമയമട്ടുണവ്.  കൂടെചാേലത

ചഭചാേപചാേലമലല  Central  Accademy  For  Police  Training-ലദ്യം

ഇതുസദ്യംബനമചവ് പരമശസ്പീലനദ്യം നലകചാേനുള്ള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണവ്.   

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    ലക  .    മുരളമ:  സര,  വളലര  പ്രധചാേനലപട  വമഷേയങ്ങലള

സദ്യംബനമചചാേണവ്  ചചചാേദദങ്ങളുനയമക്കുനതവ്.  ജനങ്ങള്ക്കവ്  അറമയചാേന

തചാേലരദമുള്ള  കചാേരദവമചാേണവ്.  ഇഇൗ  സനരഭത്തമല  ജനചാേധമപതദവമരുദമചാേയമ

ജനങ്ങള്  തള്ളമക്കളഞ്ഞ  ഒരു  സമരത്തമലന  ചപരമല  സസ്പീക്കലറചപചാേലദ്യം

ഞങ്ങള്ക്കവ്  കചാേണചാേന  കഴെമയചാേത്തതരത്തമല  ബചാേനലറല്ലെചാേദ്യം

പമടെമച്ചുനമലക്കുനതവ്  വളലര  ചമചാേശമചാേയ കചാേരദമചാേലണനവ്  ഞചാേന അങ്ങയലടെ

ശദയമലലപടുത്തുകയചാേണവ്.  ലഹരമയമചാേയമ  ബനലപട  ചകസുകളമല

പമടെമക്കലപടുനവര  മമക്കവചാേറുദ്യം  അതമലന  കണമകള്  മചാേത്രമചാേണവ്.  പ്രധചാേന
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ഉറവമടെങ്ങള്  മചാേഫമയകളുദ്യം  മറമചാേണവ്.  ആ  ഉറവമടെങ്ങളമചലയവ്  അചനസ്വഷേണദ്യം

എത്തമചചരുനതമനുള്ള  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നുചണചാേ;

അതുചപചാേലലതലന  ഒരു  പ്രചാേവശദദ്യം  പമടെമക്കലപടുനവര  ആ  ഒഫനസവ്

ആവരത്തമക്കുന  കചാേരദദ്യം  ശദയമലലപടമട്ടുചണചാേ;  ഇലതല്ലെചാേദ്യം

തടെയനതമനുചവണ നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേകുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷേവ്:  സര,  ഒരമക്കല പമടെമക്കലപടുനവര വസ്പീണദ്യം

കുറകൃതദദ്യം  ആവരത്തമക്കുനതവ്  തടെയനതമനവ്  ലക്ഷദമമട്ടുലകചാേണചാേണവ്

ചനരലത്ത  വമശദസ്പീകരമചതുചപചാേലല  കരുതല  തടെങ്കല  ഉള്ലപലടെയള്ള

നടെപടെമകളമചലയവ്  സരക്കചാേര  കടെനമരമക്കുനതവ്.  നമലവമല  പമടെമക്കുന

മയക്കുമരുനമലന  അളവവ്  Small  Quantity,  Medium  Quantity,

Commercial  Quantity  എനമങ്ങലന  മൂനചാേയമ  തമരമചമട്ടുണവ്.  Small

Quantity ആകുചമചാേള് അതമനവ് ലപലടന്നുതലന  ജചാേമദദ്യം കമട്ടുദ്യം. അതുലകചാേണവ്

ഇതമലന  മുഴുവന  അളവവ്  പുനരനമശ്ചയമക്കണലമനവ്  ആവശദലപട്ടുലകചാേണവ്

ചകനസരക്കചാേരമലന  നമയമത്തമല  ചദദഗതമ  ലചയ്യചാേനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം  ചകന

സരക്കചാേരമചനചാേടെവ്  ആവശദലപടമട്ടുണവ്.  അതുചപചാേലല  സഭയമല

വമശദസ്പീകരമചതുചപചാേലല  മയക്കുമരുനവ്  പ്രധചാേനമചാേയദ്യം  ചകരളത്തമനവ്
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പുറത്തുനമനചാേണവ്  വരുനതവ്.  പുറത്തുനമനവ്  വരുന  മയക്കുമരുനവ്  തടെയചാേന

അതമരത്തമയമല നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണവ്.  അതമനപ്പുറചത്തയവ്  ചപചാേയമ

ചകരളത്തമലല  എലലക്സൈസമനവ്  കലണത്തുനതമനവ്  ചമല  പരമമമതമകള്

ഉലണങ്കമലദ്യം  ആ  പരമമമതമകള്ക്കകത്തുനമന്നുലകചാേണതലന  മറ

സദ്യംസചാേനങ്ങളമല ചപചാേയദ്യം ചകസുകള്  പമടെമചമട്ടുണവ്. മറ സദ്യംസചാേനങ്ങളമലല

എലലക്സൈസുദ്യം ചപചാേലസ്പീസുമചാേയമ നമരന്തരമചാേയമട്ടുള്ള ഏചകചാേപനത്തമലൂലടെ ഇത്തരദ്യം

ലഹരമമചാേഫമയകളുലടെ  ചവരുകള്  കലണത്തചാേനുള്ള  നടെപടെമകളുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചുലകചാേണമരമക്കുന്നു. 

ഭക്ഷദ വമഷേബചാേധലക്കതമരചാേയമ സസ്വസ്പീകരമച പ്രതമചരചാേധ നടെപടെമ

(*152) ശസ്പീ  .   ലക  .   ബമ  .   ഗചണഷേവ് കുമചാേർ:
          ശസ്പീ  .   രചാേമചനൻ കടെനപള്ളമ:
        ശസ്പീ  .   ചതചാേമസവ് ലക  .   ചതചാേമസവ്: തചാേലഴെ കചാേണുന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കവ്

ആചരചാേഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നലകുചമചാേ:

(എ)  സദ്യംസചാേനത്തവ്  അടുത്ത  കചാേലത്തുണചാേയ  ഭക്ഷദ

വമഷേബചാേധലക്കതമലര സസ്വസ്പീകരമച പ്രതമചരചാേധ നടെപടെമ വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ) ഭക്ഷദ വമഷേബചാേധലക്കതമലര നമചയചാേജക മണ്ഡലചാേടെമസചാേനത്തമൽ

ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ വകുപവ് എലന്തചാേലക്ക നടെപടെമകളചാേണവ് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുനലതനവ്
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വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ)  ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധലക്കതമലര  എലന്തചാേലക്ക  കരശന  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേണവ് ഉചദ്ദേശമക്കുനലതനവ് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ആചരചാേഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന   വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചാേ

ചജചാേരജവ്):  സര,   (....ബഹളദ്യം.....)  ചകരള  നമയമസഭയലടെ  നടെപടെമക്രമവദ്യം

കചാേരദനമരവ്വഹണവദ്യം  സദ്യംബനമച  ചടദ്യം  281-ലന  നഗ്നലദ്യംഘനമചാേണവ്

ബഹുമചാേനലപട പ്രതമപക്ഷചാേദ്യംഗങ്ങള് ഇവമലടെ നടെത്തുനതവ്.  (....ബഹളദ്യം.....)

(എ)  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപമലന  പ്രധചാേന  ലക്ഷദദ്യം  സുരക്ഷമതമചാേയ

ഭക്ഷണദ്യം  ഉറപചാേക്കുക  എനതചാേണവ്.  അതമനചാേയമ  നമയമപരമചാേയ

എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചബചാേധവൽക്കരണ  പരമപചാേടെമകൾ,

ലട്രെയമനമദ്യംഗവ്  പരമപചാേടെമകൾ  എനസ്പീ  മൂനവ്  മചാേർഗ്ഗങ്ങളചാേണവ്  വകുപവ്

നടെപമലചാേക്കമവരുനതവ്.  എൻചഫചാേഴലമനവ്  പ്രവർത്തനങ്ങളുലടെ  ഭചാേഗമചാേയമ

കലസൻസവ്/രജമചസ്ട്രേഷേൻ നൽകൽ,  നമയമപരമചാേയ സചാേമമൾ ചശഖരമയൽ,

അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേൻ/  ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേൻ ചകസുകൾ ഫയൽ ലചയ്യൽ, പഠന

സദ്യംബനമചാേയ  സചാേമമൾ  ചശഖരമയൽ,  പരചാേതമ  അചനസ്വഷേമചവ്  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കൽ തുടെങ്ങമയ വമവമധ പരമപചാേടെമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.
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നല്ലെ ഭക്ഷണദ്യം നചാേടെമലന അവകചാേശദ്യം എന കദചാേമയമനമൽ ഉൾലപടുത്തമ

ഭക്ഷദ വസ്തുക്കളുലടെ ഗുണനമലവചാേരദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനചാേയമ എൻചഫചാേഴലമനവ്

പ്രവർത്തനങ്ങളുലടെ  ഭചാേഗമചാേയമ  2022  ഏപ്രമൽ  മുതൽ  2023  ജനുവരമ

വലരയള്ള  കചാേലയളവമൽ  64084  ഭക്ഷദ  പരമചശചാേധനകൾ  നടെത്തുകയദ്യം,

പ്രസ്തുത  പരമചശചാേധനകളമൽ  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  മചാേനദണ്ഡങ്ങൾ

പചാേലമക്കചാേതമരുന  7138 സചാേപനങ്ങൾക്കവ്  ചനചാേടസ്പീസവ്  നൽകുകയദ്യം  4722

സചാേപനങ്ങൾക്കവ്  ചകചാേമഇൗണമദ്യംഗവ്  ചനചാേടസ്പീസവ്  നൽകുകുയദ്യം  1,81,87,000/-

രൂപ (ഒരു ചകചാേടെമ എൺപത്തമ ഒനവ് ലക്ഷത്തമ എൺപത്തമ ഏഴെചാേയമരദ്യം രൂപ

മചാേത്രദ്യം) പമഴെ  ചുമത്തുകയദ്യം  ലചയ.  നമലവമൽ  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷയമചാേയമ

ബനലപടവ്  1556 ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേൻ  ചകസുകളുദ്യം  1271 അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേൻ

ചകസുകളുദ്യം നമലവമലണവ്. 2014 മുതൽ 2022 വലരയള്ള കചാേലയളവമൽ 2302

ചകസുകൾ തസ്പീർപചാേവകയദ്യം  7,48,65,300/-  രൂപ  (ഏഴെവ്  ചകചാേടെമ  നചാേൽപത്തമ

എടവ്  ലക്ഷത്തമ  അറുപത്തമ  അയ്യചാേയമരത്തമ  മുന്നൂറവ്  രൂപ  മചാേത്രദ്യം) പമഴെ

വമധമക്കുകയദ്യം  ലചയ്തമട്ടുണവ്.  സമരമചാേയമ  വകുപവ്  നടെത്തമവരുന

പരമചശചാേധനകൾക്കുപുറചമ  ചമല  പ്രചതദക  വമഷേയങ്ങളമൽ  ലസഷേദൽ

സസ്വചാേഡുകൾ  രൂപസ്പീകരമചവ്  പ്രചതദക  പരമചശചാേധനകളുദ്യം  നടെത്തമവരുന്നു.
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അത്തരദ്യം ലസഷേദൽ പരമചശചാേധനകളുലടെ വമവരദ്യം ചുവലടെ ചചർക്കുന്നു.

ഓപചറഷേൻ ഷേവർമ

ഭക്ഷദ  വമഭവങ്ങളുലടെ  നമലവചാേരവദ്യം  സുരക്ഷമതതസ്വവദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമലന  ഭചാേഗമചാേയമ  സദ്യംസചാേനത്തുടെനസ്പീളദ്യം  ചഹചാേടലകൾ,

ലറചസചാേറന്റുകൾ,  ചബക്കറമകൾ തുടെങ്ങമ  മചാേദ്യംസചാേഹചാേരദ്യം  വമൽപന  നടെത്തുന

സചാേപനങ്ങൾ പരമചശചാേധമക്കുനതമനചാേയമ രൂപസ്പീകരമച ഓപചറഷേൻ ഷേവർമ

എന പദതമയലടെ ഭചാേഗമചാേയമ മചാേത്രദ്യം 2022 ഏപ്രമൽ മുതൽ ഡമസദ്യംബർ വലര

8224  പരമചശചാേധനകൾ നടെത്തുകയദ്യം  1081  സചാേപനങ്ങൾക്കവ് ചനചാേടസ്പീസുകൾ

നൽകുകയദ്യം  36,42,500  രൂപ  (മുപത്തമ  ആറവ്  ലക്ഷത്തമ  നചാേൽപത്തമ

രണചാേയമരത്തമ അഞ്ഞൂറവ്  രൂപ മചാേത്രദ്യം)  പമഴെ  ചുമത്തുകയദ്യം ലചയ.  സർക്കചാേർ

അടുത്ത  കചാേലത്തവ്  പുറലപടുവമച  മചാേർഗ്ഗനമർചദ്ദേശങ്ങൾ,  ഷേവർമ  വമൽപന

നടെത്തുന  ഭക്ഷദസചാേപനങ്ങൾ  പചാേലമക്കുന്നുചണചാേ  എനവ്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനചാേയമ  രചാേത്രമകചാേലങ്ങളമൽ  പ്രവർത്തമക്കുന  ഷേവർമ

ട്രെക്കുകൾ,  ഷേവർമ വമൽപന നടെത്തുന മറവ് ഭക്ഷദ സചാേപനങ്ങൾ എനമവ

സമരമചാേയമ  പരമചശചാേധമച്ചുവരുന്നു.  ഷേവർമയമചാേയമ  ബനലപടവ്  2023

ജനുവരമ  1  മുതൽ  22  വലര  6689  പരമചശചാേധനകളുദ്യം  218  സചാേറന്യൂടറമ
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സചാേമമളുകളുദ്യം 1114  സർവ്വയമലൻസവ്  സചാേമമളുകളുദ്യം  ചശഖരമക്കുകയദ്യം  317

സചാേപനങ്ങളുലടെ  പ്രവർത്തനദ്യം  നമർത്തമവയ്പമക്കുകയദ്യം

834 സചാേപനങ്ങൾക്കവ്  ചനചാേടസ്പീസവ്  നൽകുകയദ്യം 902 സചാേപനങ്ങൾക്കവ്

ചകചാേമഇൗണമദ്യംഗവ് ചനചാേടസ്പീസവ് നൽകുകയദ്യം ലചയ.

ഓപചറഷേൻ ചഫചാേചസചാേസവ്

ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ വകുപവ്  നടെത്തമവരുന സചാേറന്യൂടറമ  പരമചശചാേധനകളമൽ

പല  ഭക്ഷദ  സചാേപനങ്ങളുദ്യം  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  കലസൻസവ്/രജമചസ്ട്രേഷേൻ

ചനടുനമലല്ലെനവ്  കണതമലന  അടെമസചാേനത്തമൽ  എല്ലെചാേ  ഭക്ഷദ

സചാേപനങ്ങലളയദ്യം ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ കലസൻസവ്/  രജമചസ്ട്രേഷേൻ പരമധമയമൽ

ലകചാേണവരുനതമനചാേയമ ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ വകുപവ്  26-09-2022 മുതൽ 30-09-

2022  വലര  നടെപമലചാേക്കമയ  ലസഷേദൽ  കഡ്രൈവചാേണവ്  ഓപചറഷേൻ

ചഫചാേചസചാേസവ്. ഇതമലന ഭചാേഗമചാേയമ 5764 പരമചശചാേധനകൾ നടെത്തുകയദ്യം 564

സചാേപനങ്ങൾക്കവ്  ചനചാേടസ്പീസവ്  നൽകുകയദ്യം  406  സചാേപനങ്ങൾ

അടെപമക്കുകയദ്യം ലചയ്തമട്ടുണവ്. എല്ലെചാേ ഭക്ഷദ സചാേപനങ്ങലളയദ്യം ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ

കലസൻസവ്  /രജമചസ്ട്രേഷേൻ  പരമധമയമൽ  ലകചാേണവരുനതമനചാേയമ  ഭക്ഷദ

സുരക്ഷചാേ വകുപവ്  കലസൻസവ്  ചമളകളുദ്യം  കദചാേമകളുദ്യം  സദ്യംഘടെമപമച്ചുവരുന്നു.
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2022  ഏപ്രമൽ  മുതൽ  ഡമസദ്യംബർ  വലര  ഇത്തരത്തമലള്ള  260

കദചാേമകളചാേണവ്  സദ്യംഘടെമപമചമട്ടുള്ളതവ്.  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപവ്  നമലവമൽ

വനതു മുതൽ 31-12-2022 തസ്പീയതമ വലര 123073 FSSAI കലസൻസുകളുദ്യം

774183  രജമചസ്ട്രേഷേൻ  സർടമഫമക്കറകളുദ്യം  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപവ്

നൽകമയമട്ടുണവ്.

രചാേത്രമകചാേല പ്രചതദക പരമചശചാേധന

വഴെമചയചാേരത്തുള്ള  തട്ടുകടെകൾ  വൃത്തമയള്ള  രസ്പീതമയമൽ

പ്രവർത്തമയ്ക്കുന്നുലവനവ് ഉറപ്പുവരുത്തചാേൻ എല്ലെചാേ സർക്കമൾതലത്തമലദ്യം പ്രചതദക

പരമചശചാേധനകൾ നടെത്തമവരുന്നു. വഴെമചയചാേരക്കടെകളുലടെ ഭക്ഷദ ഗുണനമലവചാേരദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനചാേയമ രചാേത്രമകചാേല പരമചശചാേധനകളുദ്യം പ്രചതദക സസ്വചാേഡുകൾ

രൂപസ്പീകരമച്ചുദ്യം പരമചശചാേധനകൾ നടെത്തമവരുന്നു.

2006-ലല ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ ഗുണനമലവചാേര നമയമപ്രകചാേരദ്യം ചഹചാേടലകൾ,

റചസചാേറനറുകൾ,  തട്ടുകടെകൾ,  മറ  ഭക്ഷദ  ഉലപചാേദന  ചകനങ്ങൾ

എനമവയമലല  ഭക്ഷണ  പദചാേരത്ഥങ്ങൾ  കകകചാേരദദ്യം  ലചയ്യുന

ലതചാേഴെമലചാേളമകൾക്കുദ്യം  ഭക്ഷദസദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം  ചകന  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ

അചതചാേറമറമ  നമഷ്കരഷേമക്കുന  FoSTaC Training  (Food  Safety  Training



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

20

and  Certification) സദ്യംസചാേനത്തവ്  നടെപമലചാേക്കമവരുന്നു.  ആയതമലന

ഭചാേഗമചാേയമ  2022  ഏപ്രമൽ  മുതൽ  ഡമസദ്യംബർ  വലര 334

ലട്രെയമനമദ്യംഗുകളമലചാേയമ  ആലക  13630 ഭക്ഷദ  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കവ്  പരമശസ്പീലനദ്യം

നൽകുകയണചാേയമ.  ഭക്ഷണ പദചാേരത്ഥങ്ങള് കകകചാേരദദ്യം  ലചയ്യുനവരക്കചാേയമ

നടെത്തമവരുന ചബസമകവ്  ചഫചാേസചാേകവ്  ലട്രെയമനമങവ്  വഴെമ  ഇതുവലര  45,000-

ലധമകദ്യം ചപർക്കവ് പരമശസ്പീലനദ്യം നലമയമട്ടുണവ്. എല്ലെചാേ ഭക്ഷണ ശചാേലകളമലലയദ്യം

ഒരു  സൂപരകവസരക്കചാേണവ്  പരമശസ്പീലനദ്യം  നലകുനതവ്.  ഇപ്രകചാേരദ്യം

പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമചയചാേള്  മറള്ളവരക്കവ്  ലട്രെയമനമങവ്  നലചകണതുണവ്.  ഈ

പരമശസ്പീലന പദതമ ചഹചാേടല, കചാേററമങവ്,  കഹ റമസവ് ഭക്ഷണങ്ങള് എനമവ

കകകചാേരദദ്യം  ലചയ്യുനവരുലടെ  പ്രവരത്തനത്തമല  ഗണദമചാേയ  മചാേറദ്യം

ലകചാേണവരുന്നുണവ്.  ആയതമനചാേല  എല്ലെചാേ  ജസ്പീവനക്കചാേരക്കുദ്യം  പരമശസ്പീലനദ്യം

നലകുനതമനവ്  വകുപവ്  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധ

ചപചാേലള്ള  സദ്യംഭവങ്ങൾ  ആവർത്തമക്കചാേതമരമക്കചാേനചാേയമ  പച  മുടയമൽ

നമന്നുണചാേക്കുന  മചയചാേകണസമനവ്  നമചരചാേധനദ്യം  ഏർലപടുത്തുകയദ്യം

മചയചാേകണസവ് പചാേഴലചാേയമ അധമകമചാേയമ നലരുലതനവ് നമർചദ്ദേശദ്യം നല്കുകയദ്യം

ലചയ.  ചഹചാേടൽ,  കചാേററമദ്യംഗവ് സചാേപനങ്ങൾ തുടെങ്ങമയ ഭക്ഷണദ്യം കകകചാേരദദ്യം
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ലചയ്യുന സചാേപനങ്ങളമൽ ചജചാേലമ  ചനചാേക്കുന ജസ്പീവനക്കചാേർക്കവ്  ലമഡമക്കൽ

ഫമറവ്നസവ് സർടമഫമക്കറവ് നമർബനമചാേക്കുകയദ്യം പചാേഴലചാേയമ നൽകുന പചാേകദ്യം

ലചയ്ത ഭക്ഷണദ്യം തയ്യചാേറചാേക്കമയ സമയവദ്യം ഉപചയചാേഗമചക്കണ സമയവമമല്ലെചാേത്ത

പചാേഴലകൾ നമചരചാേധമക്കുകയദ്യം ലചയ. 

കൂടെചാേലത  ആചരചാേഗദ  വകുപമലന  കസ്പീഴെമൽ  സദ്യംസചാേന  ജമല്ലെചാേ

സർലവയമൻസവ് ടെസ്പീമമലന  ചനതൃതസ്വത്തമലദ്യം  ഭക്ഷദവമഷേബചാേധ ഉൾലപലടെയള്ള

ഔടവ്  ചബ്രേക്കുകൾ  നമരസ്പീക്ഷമക്കുന്നുണവ്.  ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധ  സദ്യംബനമച

വമവരദ്യം  ലഭമക്കുന  മുറയവ്  തലന  പ്രചാേചദശമകതലത്തമൽ  ലമഡമക്കൽ

ഓഫസ്പീസറുചടെചയചാേ,  ലമഡമക്കൽ  ഓഫസ്പീസർ  നമചയചാേഗമക്കുന  ആചരചാേഗദ

പ്രവർത്തകരുചടെചയചാേ  ചനതൃതസ്വത്തമൽ  സലദ്യം  സനർശനദ്യം  നടെത്തുകയദ്യം

ചരചാേഗലക്ഷണമുള്ളവരുലടെ  പ്രചാേഥമമക  വമവരചശഖരണദ്യം  നടെത്തമ  ജമല്ലെചാേ

സർലവയമലൻസവ് ഓഫസ്പീസലറ  അറമയമക്കുനതചാേണവ്.  ചരചാേഗബചാേധമതർക്കവ്

ആവശദമുള്ള  ചമകമത്സയദ്യം  മരുന്നുകളുദ്യം  ലഭദമചാേക്കചാേനുള്ള  നടെപടെമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യുന്നു.  ജമല്ലെചാേ  സർവ്വയമലൻസവ് ഓഫസ്പീസർ

രൂപസ്പീകരമക്കുന  ദ്രുതകർമചസന  ഫസ്പീൽഡവ്  സനർശനദ്യം  നടെത്തമ

വമശദചാേദ്യംശങ്ങൾ ചശഖരമക്കുകയദ്യം  എപമഡചമചാേളജമക്കൽ ഇൻലവസമചഗഷേൻ
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നടെത്തമ  ഭക്ഷദവമഷേബചാേധയലടെ  ഉറവമടെദ്യം  കലണത്തചാേനുള്ള  നടെപടെമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യുന്നു.  ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധ  സമതസ്പീകരമക്കുന  പക്ഷദ്യം

ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപമലന  വമവരദ്യം  അറമയമക്കുകയദ്യം  ആവശദലമങ്കമൽ

കമനമക്കൽ സചാേമമളുകൾ ചശഖരമചവ് പരമചശചാേധനയവ് അയക്കുകയദ്യം ലചയ്യുന്നു.

ഭക്ഷദ  സചാേമമളുകളുലടെ  പരമചശചാേധനചാേ  ഫലത്തമലന  അടെമസചാേനത്തമൽ

നമയമപരമചാേയ  തുടെർനടെപടെമകൾ  സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യുന്നു.

ഭക്ഷദവമഷേബചാേധ  ഉണചാേയമട്ടുള്ള  പ്രചദശവദ്യം  വമഷേബചാേധ  സചാേധദതയള്ള

ജനവമഭചാേഗചത്തയദ്യം  തുടെർന്നുള്ള  രണവ്  ഇൻകുചബഷേൻ  കചാേലഘടങ്ങളമൽ

നമരസ്പീക്ഷമചവ്  ആവശദമചാേയ  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നു.  ഇതുകൂടെചാേലത  ഭക്ഷദ

വമഷേബചാേധ ഏൽക്കചാേതമരമക്കചാേൻ സസ്വസ്പീകരമചക്കണ ശസ്പീലങ്ങളുദ്യം നടെപടെമകചളയദ്യം

കുറമചവ്  ചബചാേധവൽക്കരണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ആചരചാേഗദ  വകുപ്പുദ്യം

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനവമചാേയമ  ചചർനവ്  നടെത്തുകയദ്യം

ഭക്ഷദവമഷേബചാേധയലടെ  കചാേരണദ്യം  കലണത്തമ  അവ  പരമഹരമക്കചാേനുള്ള

നമർചദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകുനചതചാേലടെചാേപദ്യം  ഏലതങ്കമലദ്യം  തലത്തമൽ  വസ്പീഴ

ഉണചാേയമട്ടുലണങ്കമൽ  ഫുഡവ്  ചസഫമ  2006  ആകവ്,  പ്രകചാേരമുള്ള  നടെപടെമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുനതചാേണവ്.
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(ബമ)  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപമൽ  നമചയചാേജകമണ്ഡലചാേടെമസചാേനത്തമൽ

140  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  സർക്കമൾ  ഓഫസ്പീസുകളചാേണുള്ളതവ്. ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ

ഓഫസ്പീസർമചാേർ  ഭക്ഷദ  വസ്തുക്കളുലടെ  ഗുണനമലവചാേരദ്യം  ഉറപചാേക്കുനതമനചാേയമ

നമയമപരമചാേയ  എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ചബചാേധവൽക്കരണ

പരമപചാേടെമകൾ,  ലട്രെയമനമദ്യംഗുകൾ എനമവ  നടെത്തമവരുന്നു. എൻചഫചാേഴവ്ലമനവ്

പ്രവർത്തനങ്ങളുലടെ  ഭചാേഗമചാേയമ  കലസൻസവ്/ രജമചസ്ട്രേഷേൻ  നൽകൽ,

നമയമപരമചാേയ  സചാേമമൾ  ചശഖരമക്കൽ,

അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേൻ/ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേൻ  ചകസുകൾ  ഫയൽ  ലചയ്യൽ, പഠന

സദ്യംബനമചാേയ  സചാേമമളുകൾ  ചശഖരമക്കൽ  പരചാേതമ  അചനസ്വഷേമചവ്  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കൽ  തുടെങ്ങമയ  വമവമധ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടെപമലചാേക്കമവരുന്നു.

പരമചശചാേധനകളുലടെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ചശഖരമയ്ക്കുന  ഭക്ഷദ  വസ്തുക്കളുലടെ  ശചാേസസ്പീയ

പരമചശചാേധനകൾക്കചാേയമ  ഭക്ഷദ  സചാേമമളുകൾ  NABL അദ്യംഗസ്പീകചാേരമുള്ള

ലചാേബുകളമൽ  ശചാേസസ്പീയമചാേയ  പരമചശചാേധനകൾക്കചാേയമ  എത്തമക്കുന്നു.

പരമചശചാേധനയമൽ  Unsafe ആകുനവയ്ലക്കതമലര  ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേൻ

ചകസുകളുദ്യം  Substandard ആകുനവയ്ലക്കതമലര  അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേൻ

ചകസുകൾ RDO ചകചാേടെതമയമലദ്യം ഫയൽ ലചയ്തവ് നടെപടെമകൾ തുടെർന്നുവരുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

24

ഈ വർഷേദ്യം 140 പഞചാേയത്തുകളമൽ ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ പഞചാേയത്തവ് പദതമയദ്യം

500 സ്കൂളുകളമൽ SNF@School പദതമയദ്യം നടെത്തമവരുന്നു.

(സമ)  ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധ  ചപചാേലലയള്ള  സദ്യംഭവങ്ങൾ

ഉണചാേകചാേതമരമക്കുനതമനചാേയമ  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപവ്  ചമല

മചാേർഗ്ഗനമർചദ്ദേശങ്ങൾ  ഭക്ഷദ  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കവ്  കർശനമചാേയമ  നൽകമയമട്ടുണവ്.

ഷേവർമയലടെ  ഒപദ്യം  നൽകുന  മചയചാേകണസവ്  പച  മുട  ഉപചയചാേഗമചവ്

നമർമമക്കുനതമനചാേൽ  സൂകചാേണുക്കൾ  ഉണചാേകചാേനുള്ള  സചാേദദത

കൂടുതലചാേലണനവ്  കലണത്തമയ  സചാേഹചരദത്തമൽ  പച  മുട  ഉപചയചാേഗമച്ചുള്ള

മചയചാേകണസവ്  സദ്യംസചാേനത്തുടെനസ്പീളദ്യം  നമചരചാേധമച്ചുലകചാേണവ്  ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ

കമസ്പീഷേണർ  ഉത്തരവചാേയമട്ടുണവ്.  ലവജവ്  മചയചാേകണസവ്  അലല്ലെങ്കമൽ

പചാേസ്ചച്യുകറസവ്  ലചയ്ത  മുട  ഉപചയചാേഗമചവ്  മചാേത്രചമ  മചയചാേകണസവ്

നമർമമക്കുവചാേൻ പചാേടുള്ളൂ എനവ് കർശന നമർചദ്ദേശദ്യം നൽകമയമട്ടുണവ്.  കൂടെചാേലത

കഹ  റമസവ്  ഫുഡവ്  വചാേങ്ങമ  കൂടുതൽ  സമയദ്യം  സൂക്ഷമച്ചുലവചവ്

ഉപചയചാേഗമക്കുനതചാേയമ  മനസമലചാേക്കമയതമലന  അടെമസചാേനത്തമൽ  പചാേഴൽ

പചാേയറകളമൽ  പചാേകദ്യം  ലചയ്ത  തസ്പീയതമയദ്യം  സമയവദ്യം  കൂടെചാേലത  അവ

ഉപചയചാേഗമക്കചാേവന  സമയദ്യം  എനമവ  ചരഖലപടുത്തണലമനവ്  ഉത്തരവവ്
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പുറലപടുവമക്കുകയദ്യം  ആയതവ്  പരമചശചാേധമച്ചുവരമകയദ്യം  ലചയ്യുന്നു.  ഭക്ഷദ

സചാേപനങ്ങളമൽ  ഭക്ഷദ  വസ്തുക്കൾ  കകകചാേരദദ്യം  ലചയ്യുന  ജസ്പീവനക്കചാേർ

രജമചസർഡവ് ലമഡമക്കൽ പ്രചാേകസ്പീഷേണർമചാേർ നൽകുന ലമഡമക്കൽ ഫമറവ്നസവ്

സർടമഫമക്കചറചാേടുകൂടെമ  മചാേത്രചമ  പ്രവർത്തമക്കുവചാേൻ  കഴെമയകയള്ളൂ.

ജസ്പീവനക്കചാേരുലടെ  ശചാേരസ്പീരമക  പരമചശചാേധന  നടെത്തമ  നമശ്ചമത  മചാേതൃകയമൽ

നൽകുന സർടമഫമക്കറവ് എല്ലെചാേ വർഷേവദ്യം പുതുചക്കണതചാേണവ്. പകർചവദചാേധമ,

തസ്വക്കവ്  ചരചാേഗദ്യം  എനമവ  ഇല്ലെചാേലയനവ്  ഉറപചാേക്കമയതമനുചശഷേദ്യം  മചാേത്രചമ

ജസ്പീവനക്കചാേലര  ഭക്ഷദ  വസ്തുക്കൾ  കകകചാേരദദ്യം  ലചയ്യുനതമനവ്

അനുവദമക്കുകയള്ളൂ.  ഈ സചാേഹചരദത്തമലചാേണവ്  ലമഡമക്കൽ  സർടമഫമക്കറവ്

എല്ലെചാേവർക്കുദ്യം ഉലണനവ് ഉറപചാേക്കചാേൻ കർശന നമർചദ്ദേശദ്യം നൽകമയതവ്.  എല്ലെചാേ

ജമല്ലെകളമലദ്യം പരമചശചാേധനകൾ ശക്തമചാേക്കമയമട്ടുണവ്. കലസൻസവ് ഇല്ലെചാേലതയദ്യം

വൃത്തമഹസ്പീനമചാേയദ്യം പ്രവർത്തമക്കുന സചാേപനങ്ങൾ നമർത്തമ വയ്പമക്കുനതവ്

ഉൾലപലടെയള്ള  നടെപടെമകൾ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  സദ്യംസചാേനത്തുണചാേകുന

ഭക്ഷദ  വമഷേബചാേധ  ചപചാേലള്ള  അടെമയന്തര  ഘടങ്ങളമൽ  അചനസ്വഷേമചവ്

ആവശദമചാേയ  തുടെർനടെപടെമകൾ  എടുക്കുനതമനുദ്യം  കമസ്പീഷേണർക്കവ്  റമചപചാേർടവ്

ലചയ്യുനതമനുദ്യം  മചാേർക്കറമൽ മചാേയദ്യം  ചചർത്ത ഭക്ഷദവസ്തുക്കൾ എത്തുനതമനവ്
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മുമതലന  തടെയനതമനുമചാേയമ  രഹസദസസ്വഭചാേവചത്തചാേടുകൂടെമ  അചനസ്വഷേമചവ്

റമചപചാേർടവ്  ലചയ്യുനതമനുമചാേയമ  ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ  ലഡപന്യൂടമ  കമസ്പീഷേണറുലടെ

ചനതൃതസ്വത്തമൽ ലസഷേദൽ ടെചാേസവ് ചഫചാേഴവ് രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണവ്.

ശസ്പീ  .    ലക  .    ബമ  .    ഗചണഷേവ്  കുമചാേർ:  സര,  (....ബഹളദ്യം.....)  നമ്മുലടെ

നചാേടമലല  ജനങ്ങളമല  ഭക്ഷദവമഷേബചാേധലയക്കുറമചവ്   ഭയമുണചാേയമട്ടുണവ്.

ഇതുമചാേയമ  ബനലപട  പരമചശചാേധനകള്  ധചാേരചാേളദ്യം  നടെക്കുന്നുണവ്.

ഭക്ഷദചയചാേഗദമല്ലെചാേത്ത  ആഹചാേരസചാേധനങ്ങള്  കലണത്തുകയദ്യം  കടെകളുലടെ

ചപരമല നടെപടെമലയടുക്കുലമനവ് പറയകയദ്യം ലചയ്യുന്നുലണങ്കമലദ്യം പരമചശചാേധന

നടെക്കുന  കടെകള്  യചാേലതചാേരു  ശുചമതസ്വമമല്ലെചാേലതയദ്യം  പ്രശദ്യം

പരമഹരമക്കലപടെചാേലതയദ്യം  അചനചാേ  അലല്ലെങ്കമല  അടുത്തദമവസചമചാേ

തുറന്നുപ്രവരത്തമക്കുന  അവസയചാേണവ്.  (....ബഹളദ്യം.....)  പമടെമക്കുന

കടെകളുലടെ  ചമചാേശമചാേയ  അവസ  ഉചദദചാേഗസരക്കുദ്യം  അറമയചാേദ്യം.  അതമനചാേല

അതവ്  പരമഹരമച്ചുലകചാേണവ്  വസ്പീണദ്യം  തുറക്കചാേനുള്ള  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ;

അചനചാേ  ലതചാേടടുത്ത  ദമവസചമചാേ  തുറക്കുനതമലനമന്നുദ്യം  വദതദസമചാേയമ

പതമനഞവ്  ദമവസലമങ്കമലദ്യം  അടെചമടുനതമനുള്ള  നമയമ  ചഭദഗതമ

ഗവണ്ലമനമലന ഭചാേഗത്തുനമന്നുദ്യം   ലകചാേണവരചാേന കഴെമയചമചാേ?
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ശസ്പീമതമ വസ്പീണചാേ ചജചാേരജവ്:  സര, (....ബഹളദ്യം.....) 2006-ലചാേണവ് ചദശസ്പീയ

ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  നമയമദ്യം  നമലവമല  വനതവ്.  പ്രസ്തുത  നമയമത്തമലന

അടെമസചാേനത്തമലചാേണവ്  സദ്യംസചാേനത്തവ്  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷയമചാേയമ  ബനലപട

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടെത്തുനതവ്. (....ബഹളദ്യം.....)

മമ  .    സസ്പീക്കര:  (...ബഹളദ്യം....)  പസ്പീസവ്  ...  Go  to  the  seat,  please....

(....ബഹളദ്യം.....)

ശസ്പീമതമ വസ്പീണചാേ ചജചാേരജവ്:  സര,  (...ബഹളദ്യം....)  ഇഇൗ കചാേലഘടത്തമൽ

സദ്യംസചാേനത്തവ്  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷയമചാേയമ  ബനലപട  പരമചശചാേധനകള്

കരശനമചാേയമ  നടെപമലചാേക്കുനതമനചാേണവ്  ശമമക്കുനതവ്.  ഞചാേന  കഴെമഞ്ഞ

ദമവസങ്ങളമല  നമയമസഭയമല  അവതരമപമച  കണക്കുകള്  പ്രകചാേരദ്യം

സദ്യംസചാേനത്തവ്  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷയമചാേയമ  ബനലപടവ്  ഗണദമചാേയ

വരദനവചാേണുണചാേയമട്ടുള്ളതവ്.  നമുക്കവ്  140  സരക്കമളുകളചാേണുള്ളതവ്.

ഇവമലടെയള്ള ഉചദദചാേഗസലരക്കൂടെചാേലത ഇചപചാേള് പുതുതചാേയമ ചസറവ് തലത്തമല

ഒരു ലസഷേദല ടെചാേസവ് ചഫചാേഴവ് രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണവ്. ഏറവദ്യം പ്രധചാേനലപട കചാേരദദ്യം

പരമചശചാേധനകള്  നടെത്തുന്നുലവനതവ്  മചാേത്രമല്ലെ  അതമനുചശഷേദ്യം

നമയമപരമചാേയമ  സസ്വസ്പീകരമചക്കണ  അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേൻ/ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേൻ
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നടെപടെമകള്  കൃതദമചാേയമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നുലവനതവ്  ഉറപചാേചക്കണതുണവ്.

നമയമപ്രകചാേരവദ്യം  2011-ലല  റൂള്സവ്  ആനഡവ്  ലറഗുചലഷേനസവ്  പ്രകചാേരവദ്യം

ലറചസചാേറനവ്,  ചഹചാേടല,  ഭക്ഷണശചാേലകള്  എനമവമടെങ്ങളമല

നമയമത്തമലനതമരചാേയമ  വൃത്തമരഹമതമചാേയ/കചാേലപഴെക്കമുള്ള/  മചാേയദ്യംചചരത്ത

ഭക്ഷണദ്യം  കലണടുക്കുന  സചാേഹചരദത്തമല  ഇമസ്പീഡമയറചാേയമ  ആ

സചാേപനത്തമലന ലലലസനസവ് റദ്ദേചാേക്കുനതമനുള്ള  അധമകചാേരദ്യം അതതവ് ഫുഡവ്

ചസഫമ  ഓഫസ്പീസരമചാേരക്കുണവ്.  (...ബഹളദ്യം....)  അപ്രകചാേരദ്യം  റദ്ദേചാേക്കമയ

ലലലസനസവ്  തമരമലക  ലഭമക്കുനതവ്  പ്രയചാേസകരമചാേയമരമക്കുദ്യം.   ഇവമലടെ

ബഹുമചാേനലപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമചതുചപചാേലല  തചാേലക്കചാേലമകമചാേയമ  15

ദമവസചത്തയവ്  ലലലസനസവ്  സലസനഡവ്  ലചയ്യുനതമനവ്  സചാേധമക്കുദ്യം.  ഇഇൗ

കചാേലഘടത്തമല  ഇത്തരദ്യം  നടെപടെമകള്  കൃതദമചാേയമ  നടെക്കുന്നുലവനവ്

ഉറപചാേക്കുനതമനചാേയമ  രണമൂനവ്  കചാേരദങ്ങള്  നമരസ്പീക്ഷമക്കുന്നുണവ്.   ഒനവ്,

ഓണ്ലലലനമലൂലടെ  മചാേത്രചമ  എല്ലെചാേ  നടെപടെമകളുദ്യം  എനചഫചാേഴവ്ലമനവ്

ആകമവമറസ്പീസുദ്യം നടെത്തചാേന പചാേടുള്ളൂ  എനതചാേണവ്.  അതചാേയതവ് കമസ്പീഷേണറുലടെ

ചനതൃതസ്വത്തമലള്ള ചമചാേണമററമദ്യംഗവ് ഉണചാേകുദ്യം. തചാേലക്കചാേലമകമചാേയമ ലലലസനസവ്

സലസനഡവ് ലചയ്തചാേല കമസ്പീഷേണറുലടെ അനുമതമചയചാേടുകൂടെമ മചാേത്രചമ അത്തരദ്യം
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സചാേപനങ്ങള്ക്കവ്  പമനസ്പീടെവ്   തുറന്നുപ്രവരത്തമക്കചാേന സചാേധമക്കുകയള്ളൂ.  ഒരു

സചാേപനദ്യം  അടെപമചചാേല  അചത  സചാേപനദ്യം  മലറചാേരു  ചപരമല  മലറചാേരമടെത്തവ്

പ്രവരത്തമക്കുന്നുലവനതചാേണവ്  ചമലയമടെങ്ങളമല  കണമട്ടുള്ളതവ്.  അതുവളലര

കുറകരമചാേലയചാേരു കചാേരദമചാേണവ്.  ഇഇൗ  നമയമദ്യം  കൃതദമചാേയമ  നടെക്കുന്നുലണനതവ്

ഉറപചാേക്കുനതമനുചവണമയള്ള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നുണവ്.  ഇതുകൂടെചാേലത

എനചഫചാേഴവ്ലമനവ്  ആകമവമറസ്പീസമലന  തുടെരചയചാേയ  നടെപടെമക്രമങ്ങള്

പചാേലമക്കുന്നുലവനവ് ഉറപചാേക്കചാേന കമസ്പീഷേണചററമല ഒരു നമയമ ഓഫസ്പീസലറ

ചുമതലലപടുത്തമലക്കചാേണവ് ഇഇൗ നടെപടെമകളമലല കൃതദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണവ്.

(....ബഹളദ്യം.....)  

മമ  .    സസ്പീക്കര: പസ്പീസവ്...  പസ്പീസവ്..  ഇതവ് വളലര ചബരണമദ്യംഗവ് ഇഷേന്യൂ ആണവ്.

പസ്പീസവ്... പസ്പീസവ്.. വളലര ചബരണമദ്യംഗവ് ഇഷേന്യൂ ആണവ്. 

ശസ്പീ  .    ലക  .    ബമ  .    ഗചണഷേവ്  കുമചാേർ:  സര,   സചാേധചാേരണയചാേയമ  പുതമയ

ചഹചാേടലകള് ആരദ്യംഭമക്കചാേന  പഞചാേയത്തമലന  അനുമതമയചാേണവ് വചാേങ്ങുനതവ്.

അതമനവ്  സമചാേന്തരമചാേയമ  ഫുഡവ്  ചസഫമ  വകുപവ്  നമരചദ്ദേശമക്കുന

മചാേനദണ്ഡങ്ങൾ,  ഒരു  ചഹചാേടല  തുടെങ്ങുനതമനവ്  എത്ര  ഫസ്പീസര/ഫമഡ്ജവ്

ചവണദ്യം,  എങ്ങലന  ഫുഡവ്  സൂക്ഷമക്കണദ്യം  എനതമലനക്കുറമലചല്ലെചാേദ്യം  ഒരു
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മചാേനദണ്ഡദ്യം  പ്രസമദസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ആ  മചാേനദണ്ഡമനുസരമചവ്

ഓണ്ലലലനമലത്തലന  ഫുഡവ്  ചസഫമ  പരമചശചാേധമചവ്  അദ്യംഗസ്പീകചാേരദ്യം

ലകചാേടുക്കുന  സദ്യംവമധചാേനദ്യം  ലകചാേണവരമകയദ്യം  അചതചാേലടെചാേപദ്യം പലചപചാേഴുദ്യം

പരമചശചാേധന  നടെക്കുനമടെത്തുനമനവ്   പല  ചകസ്സുകളുദ്യം  വമട്ടുചപചാേവകയചാേണവ്.

ചകചാേടെതമയമലലത്തുചമചാേള്  ഫുഡവ്  ചസഫമയമചാേയമ  ബനലപട  ചകസ്സുകള്

വമട്ടുചപചാേവകയചാേണവ്.  അതമനചാേല  സചാേമമള്  എടുക്കുചമചാേള്ത്തലന

പരമചശചാേധന  നടെത്തുനതമനുള്ള  ലമചാേലലബല  ലചാേബുകള്  അവചരചാേലടെപദ്യം

ചപചാേകുകയദ്യം     ചസചാേടമലത്തലന  സചാേമമളുകള്  പരമചശചാേധമചവ്  റമസലടവ്

കലണത്തചാേന  കഴെമയന  ലമചാേലലബല  യൂണമറകള്  ധചാേരചാേളമചാേയമ  തുടെങ്ങചാേന

സരക്കചാേരമലന  ഭചാേഗത്തുനമന്നുദ്യം  നടെപടെമയണചാേകണദ്യം.  പലചപചാേഴുദ്യം  പചാേല

ഉള്ലപലടെയള്ള  ഭക്ഷണപദചാേരത്ഥങ്ങളമലല  വമഷേചാേദ്യംശദ്യം  സമയദ്യം  കഴെമഞ്ഞവ്

പരമചശചാേധമക്കുചമചാേള്   കലണത്തചാേന കഴെമയനമല്ലെ.  

 ശസ്പീമതമ വസ്പീണചാേ ചജചാേരജവ്:  സര,  രണകചാേരദങ്ങളചാേണവ് ബഹുമചാേനലപട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമലടെ  സൂചമപമചതവ്.  ഒനവ്,  ലലലസനസുമചാേയമ  ബനലപട

കചാേരദമചാേണവ്.  12  ലക്ഷദ്യം  രൂപയവ്  മുകളമല  വചാേരഷേമക  വരുമചാേനമുള്ള  എല്ലെചാേ

സചാേപനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ലലലസനസവ്  ആവശദമചാേണവ്.  പ്രസ്തുത  തുകയവ്   തചാേലഴെ
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വചാേരഷേമക വരുമചാേനമുള്ള സചാേപനങ്ങള്ക്കവ്  രജമചസ്ട്രേഷേന മതമയചാേകുദ്യം.  ഏതവ്

ഭക്ഷണശചാേല  തുടെങ്ങമയചാേലദ്യം,  അതവ്  ചഹചാേടലകചളചാേ  ലറചസചാേറന്റുകചളചാേ

കചാേററമദ്യംഗവ് സചാേപനങ്ങചളചാേ തട്ടുകടെകചളചാേ ഏതചാേയചാേലദ്യം അവരുലടെ വചാേരഷേമക

വരുമചാേനമനുസരമച്ചുള്ള  ലലലസനചസചാേ  രജമചസ്ട്രേഷേചനചാേ  ഉണചാേകണലമനതവ്

നമരബനമചാേയ കചാേരദമചാേണവ്.  ഇഇൗ കചാേലഘടത്തമല  ഇതമനുചവണ പ്രചതദക

ലലഡ്രൈവകള്  അതതവ്  സരക്കമളുകളമല/ജമല്ലെകളമല  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപവ്

നടെത്തുന്നുണവ്.    ഓണ്ലലലനചാേയമ  അചപക്ഷമചവ്  ഇത്രദമവസത്തമനകദ്യം

ലലലസനസവ്  ലഭമചചാേലദ്യം  നമശ്ചമത  ദമവസത്തമനുള്ളമല  ഫമസമക്കലചാേയമ

പരമചശചാേധന നടെത്തമ എലന്തങ്കമലദ്യം നന്യൂനതകളുലണങ്കമല അതവ് ലറകമലലഫ

ലചയ്യുനതമനുള്ള   നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നലകണലമനതചാേണവ്  ഫുഡവ്  ചസഫമ

ഓഫസ്പീസരമചാേരക്കവ് നലകമയമരമക്കുന നമരചദ്ദേശദ്യം. 

രണചാേമചത്തതവ്,  സചാേമമളുകള്  എടുക്കുനതവ്  സദ്യംബനമചചാേണവ്.  ഭക്ഷദ

സുരക്ഷ നമയമപ്രകചാേരദ്യം സചാേമമളുകള് എടുക്കുനതമനവ് ചമല മചാേനദണ്ഡങ്ങളുണവ്.

ഒനവ്,  2006-ലല  ചദശസ്പീയ  നമയമപ്രകചാേരദ്യം  അതതവ്  സരക്കമളുകളമലല

എഫവ്.എസവ്.ഒ.-  മചാേരക്കവ്  മചാേത്രമചാേണവ്   ഫുഡവ്  സചാേമമളുകള്  ചശഖരമക്കചാേന

സചാേധമക്കുനതവ്.  ഫുഡവ് സചാേമമളുകള് ചശഖരമക്കുചമചാേള് അവര അതവ്  സസ്പീല
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ലചയ്യണദ്യം.  ഓചരചാേ  എഫവ്.എസവ്.ഒ.-യ്ക്കുദ്യം  പ്രചതദകദ്യം  സസ്പീല  ആണവ്.  അതവ്

മലറചാേരചാേള്ക്കവ്  ഉപചയചാേഗമക്കചാേന  കഴെമയമല്ലെ.  ആ  സസ്പീല  അനുസരമചവ്  സസ്പീല

ലചയ്തവ്  ചകചാേള്ഡവ് ലചയമനമലചാേണവ് അതതവ്  ലചാേബുകളമചലയവ്  എടുക്കുനതവ്.

നമ്മുലടെ  സദ്യംസചാേനത്തവ്  മൂനവ്  അക്രഡമറഡവ്  അനലറമക്കല

ലചാേബുകളചാേണുള്ളതവ്.  രചാേജദത്തുതലന  ആദദമചാേയമ  ഇനചഗ്രറഡവ്

അക്രഡമചറഷേന ലഭമച മൂനവ് ലചാേബുകളചാേണവ് തമരുവനന്തപുരദ്യം,  എറണചാേകുളദ്യം,

ചകചാേഴെമചക്കചാേടെവ്  എനസ്പീ  ജമല്ലെകളമലള്ളതവ്.  നമ്മുലടെ  രചാേജദത്തവ്  ആദദമചാേയമ

ഇനചഗ്രറഡവ്  അക്രഡമചറഷേന  ലഭമചതവ്  ചകരളത്തമലല  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ

വകുപമലന മൂനവ് ലചാേബുകള്ക്കചാേണവ്.  അതവ്  2021  ഡമസദ്യംബര, 2022  മചാേരചവ്

ഉള്ലപലടെയള്ള മൂനവ്  മചാേസങ്ങളമലചാേണവ്  നമുക്കവ്  ലഭമചമട്ടുള്ളതവ്.  അതുചപചാേലല

എല്ലെചാേ  ജമല്ലെകളമലദ്യം  ലമചാേലലബല  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേലചാേബുള്ള  സദ്യംസചാേനദ്യം

ചകരളമചാേണവ്.  ഇഇൗ സരക്കചാേരമലന കചാേലത്തവ്  6  ലമചാേലലബല ഭക്ഷദ സുരക്ഷചാേ

ലചാേബുകള്കൂടെമ അനുവദമചമട്ടുണവ്.  അപ്രകചാേരദ്യം എല്ലെചാേ ജമല്ലെകളമലദ്യം ലചാേബുകള്

സജമചാേക്കമയമട്ടുണവ്.  ഏതചാേയചാേലദ്യം  ലപചാേതുജനചാേചരചാേഗദലത്ത  ബചാേധമക്കുന

വമഷേയലമന  നമലയമല  വളലര  കരശനമചാേയമത്തലന  ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ

പരമചശചാേധനകള് മുചനചാേട്ടുലകചാേണചപചാേകചാേനചാേണവ് വകുപവ് തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുള്ളതവ്. 
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  (....ബഹളദ്യം.....)  പസ്പീസവ്....പസ്പീസവ്....Hon'ble  LOP

നമങ്ങലളചാേനവ് ചഫചാേര ഓഡറചാേക്കൂ.  പസ്പീസവ്....പസ്പീസവ്.... Hon'ble LOP പസ്പീസവ്....

(....ബഹളദ്യം.....) I am not seeing you

പ്രതമപക്ഷചനതചാേവവ്  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന):സര,  സചാേധചാേരണ

ഗതമയമല  ലചയറമലന  ഭചാേഗത്തുനമന്നുദ്യം  ഇത്തരദ്യം  സദ്യംഭവങ്ങളുണചാേയചാേല

ചചചാേചദദചാേത്തര  ചവള  സലസനഡവ്  ലചയ്യുകയചാേണവ്  ഇവമടെലത്ത  പ്രസ്പീസമഡനവ്.

അങ്ങവ് അതവ് ലചയ്യണദ്യം... അങ്ങവ് അതവ് ലചയ്യണദ്യം.

 ശസ്പീ  .    രചാേമചനൻ കടെനപള്ളമ:  സര,  സങ്കസ്പീരണമചാേയ ഭക്ഷദവമഷേബചാേധ

ഭചാേവമയമലണചാേകചാേതമരമക്കചാേനുള്ള  ഫലപ്രദമചാേയ  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുനചതചാേലടെചാേപദ്യം  ഭക്ഷദവമഷേബചാേധയമചാേയമ  ബനലപടവ്  തചാേലഴെ

തടമല എനചഫചാേഴവ്ലമനവ് പ്രവരത്തനങ്ങള് നടെത്തുന ഉചദദചാേഗസര ആരചാേണവ്;

അവരുലടെ എണദ്യം വരദമപമക്കുന നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ; മറവ് വകുപ്പുകളുലടെ

സഹകരണദ്യം ഇക്കചാേരദത്തമല ചതടെമയമട്ടുചണചാേ എന്നുദ്യം ബഹുമചാേനലപട മനമ

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

 ശസ്പീമതമ വസ്പീണചാേ ചജചാേരജവ്:  സര,  മറുപടെമ പറയചമചാേള് ബഹുമചാേനലപട

ലചയറമലന  ഇവര  മറയ്ക്കുകയചാേണവ്.  ഇതുവലര  സഭയമല  ഉണചാേകചാേത്ത
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രസ്പീതമയമലള്ള  കചാേരദമചാേണവ്  ഇവര  ലചയ്യുനതവ്.  വളലര  പ്രതമചഷേധചാേരഹമചാേയ

കചാേരദമചാേണമതവ്.  എനചഫചാേഴവ് ലമനവ്  ആകമവമറസ്പീസമലനക്കുറമചവ്  വളലര

പ്രധചാേനലപട  കചാേരദമചാേണവ്  ബഹുമചാേനലപട  അദ്യംഗദ്യം   ചചചാേദമചതവ്.

രചാേജദത്തുണചാേയമരുന  പല  നമയമങ്ങലളയദ്യം  റദ്ദുലചയലകചാേണവ് ചദശസ്പീയ

തലത്തമല ഒരു ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ നമയമദ്യം നമലവമല വനതവ് 2006-ലചാേണവ്. ആ

നമയമത്തമലന  അടെമസചാേനത്തമല  ഫുഡ്ചസഫമ  ഒചാേഫസ്പീസരക്കചാേണവ്

എനചഫചാേഴവ്ലമനവ് ആകമവമറമയലടെ ഉത്തരവചാേദമതസ്വമുള്ളതവ്. സദ്യംസചാേനത്തവ് 140

സരക്കമളുകളചാേണുള്ളതവ്.  ഈ  140  സരക്കമളുകളുലടെയദ്യം  ജമചയചാേഗ്രഫമക്കല

ഏരമയ ഒചാേചരചാേ നമയമസഭമണ്ഡലത്തമലമചാേണവ്.   140  നമയമസഭമണ്ഡലങ്ങള്

140  സരക്കമളുകള്  എന  നമലയമലചാേണുള്ളതവ്.  ചദശസ്പീയ  ഭക്ഷദസുരക്ഷ

നമയമപ്രകചാേരദ്യം  ഫുഡവ്  സചാേമമളുകള്  എടുക്കുനതമനുള്ള  അധമകചാേരദ്യം

ഭക്ഷദസുരക്ഷ  ഒചാേഫസ്പീസരക്കചാേണുള്ളതവ്.   എനചാേല   സദ്യംസചാേനലത്ത

പഞചാേയത്തവ്  രചാേജവ്-പഞചാേയത്തവ്  നഗരപചാേലമക  നമയമപ്രകചാേരദ്യം

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങളുമചാേയമ  ബനലപട  ആചരചാേഗദ

വമഭചാേഗത്തമലല  ഉചദദചാേഗസരക്കവ്   ഭക്ഷണ  ശചാേലകളമലല  ശുചമതസ്വദ്യം

ഉറപചാേക്കചാേന  ചവണ  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കചാേവനതചാേണവ്.  ബഹുമചാേനലപട
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തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമയദ്യം ഞചാേനുദ്യം  ഇതുസദ്യംബനമചവ് ഒരു ചയചാേഗദ്യം

ചചരനമരുന്നു.   നമലവമല  ചഹചാേടല,  റചസചാേറനവ്,  മചറലതങ്കമലലമചാേരു

ഭക്ഷണശചാേല  എനമവമടെങ്ങളമലല  ലപചാേതുവചാേയ  അന്തരസ്പീക്ഷദ്യം,  ശുചമതസ്വദ്യം

എനമവ  ഉറപചാേക്കുനതമനുദ്യം  അതവ്  ലദ്യംഘമക്കലപടുന്നുലവങ്കമല

അതനുസരമച്ചുള്ള  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കചാേന   തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചാേപനതലത്തമല  ആചരചാേഗദ  വമഭചാേഗത്തമലല  ഉചദദചാേഗസരക്കവ്

സചാേധമക്കുനതുമചാേണവ്.   ഇത്തരത്തമലള്ള  ഏലതങ്കമലദ്യം  ഫുഡവ്  സചാേമമളുകള്

പരമചശചാേധനലക്കടുക്കണലമനവ്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനത്തമലല

ഉചദദചാേഗസരക്കവ്  ചതചാേന്നുകയചാേലണങ്കമല  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വമഭചാേഗലത്ത

അറമയമക്കചാേവനതചാേണവ്.  ഇത്തരത്തമലലചാേരു    സഹകരണദ്യം

ഉറപചാേക്കമലക്കചാേണചാേണവ്  രണവ്  വകുപ്പുകളുദ്യം  മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതവ്.   നമലവമല

140 സരക്കമളുകളമലചാേയമ 140 ഭക്ഷദ സുരക്ഷ ഒചാേഫസ്പീസരമചാേരചാേണവ് നമുക്കുള്ളതവ്.

അതുകൂടെചാേലത  ജമല്ലെചാേതലത്തമല  അസമസനവ്  കമസ്പീഷേണര

ഉള്ലപലടെയള്ളവരുണവ്.  സദ്യംസചാേന തലത്തമല ചജചാേയമനവ് കമസ്പീഷേണരമചാേര,

ലചാേബുകളമലല ഉചദദചാേഗസര അതമനുമുകളമല കമസ്പീഷേണര എനമങ്ങലനയള്ള

ഒരു ഘടെനയചാേണുള്ളതവ്.  ഏതചാേണവ്  750-ചതചാേളദ്യം  ഉചദദചാേഗസരചാേണവ് ഭക്ഷദ
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സുരക്ഷചാേ വമഭചാേഗത്തമല നമലവമലള്ളതവ്.    ഞചാേന ചനരലത്ത ഉത്തരത്തമല

പറഞ്ഞതുചപചാേലല, എനചഫചാേഴവ് ലമനവ്  ആകമവമറസ്പീസവ്  സമയബനമതമചാേയമ

നടെപചാേക്കുന്നുണവ്.  ഈ ഘടത്തമല നമള് ലചയ്യുന മലറചാേരു കചാേരദദ്യംകൂടെമയണവ്.

ഈ  പരമചശചാേധനകള്  നടെത്തമ   അഡ്ജന്യൂഡമചക്കഷേന  നടെപടെമകളചാേചണചാേ

ചപ്രചാേസമകന്യൂഷേന  നടെപടെമകളചാേചണചാേ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളലതനവ്  പരമചശചാേധമചവ്

തുടെരനടെപടെമകള്  സമയബനമതമചാേയമ  തസ്പീരപചാേക്കുനതമനുചവണമ

ചസറതലത്തമല  ഒരു   അദചാേലത്തവ്  സദ്യംഘടെമപമചവ്    കൃതദമചാേയ

പ്രവരത്തനങ്ങള് നടെക്കുന്നുലണനവ്  ഉറപചാേക്കുനതമനുചവണമ  ശമമക്കുന്നുണവ്.

കമസ്പീഷേണചററവ്  തലത്തമല   ഈ  പ്രരത്തനങ്ങള്ക്കവ്  ചനതൃതസ്വദ്യം

നലകുനതമനുചവണമ  ഒരു  law   ഒചാേഫസ്പീസലറ  ഇതുമചാേയമ  ബനലപടവ്

നമചയചാേഗമക്കുനതമനുദ്യം തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുണവ്.  

ശസ്പീ  .    ചതചാേമസവ്  ലക  .    ചതചാേമസവ്:  സര,  ഏറവദ്യം  പ്രചാേധചാേനദമുള്ള  ഒരു

വമഷേയമചാേണവ്  ചചചാേദമക്കുനതവ്.  പ്രചാേകൃതമചാേയമ  സഭചാേ  നടെപടെമകള്

അലചങ്കചാേലലപടുത്തുന  പ്രതമപക്ഷത്തമലന  ഇഇൗ  നടെപടെമ

പ്രതമചഷേധചാേരഹമചാേണവ്.  ഇലതചാേരമക്കലദ്യം  അനുവദമക്കചാേന  പചാേടെമല്ലെ.

ചകചാേടെമക്കണക്കമനവ്  ജനങ്ങള്  ശദമച്ചുലകചാേണമരമക്കുന
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ചചചാേദദത്തരചവളയചാേണമതവ്.  ഇതവ്  സുഗമമചാേയമ  നടെത്തചാേനുളള  സദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഒരുചക്കണതവ്  അങ്ങയലടെ  കടെമയചാേണവ്.  ഭക്ഷദസുരക്ഷ  വമഷേയലമനവ്

പറയനതവ്,  ചഹടലമലനമനവ് ഭക്ഷണദ്യം കഴെമക്കചാേത്ത ഒരു വദക്തമയദ്യം ഇവമലടെ

ഇരമപമല്ലെ.   ഭക്ഷദസുരക്ഷ  നല്ലെ  രസ്പീതമയമല   മുചനചാേടവ്  ലകചാേണചപചാേകചാേന

ഗവണ്ലമനവ്  ശമമക്കുചമചാേള്,  അങ്ങലന  ലചയ്യുന  മനമലയ

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനവ്  പകരദ്യം  തളരത്തുന  രസ്പീതമയമലളള  ഇവരുലടെ

പ്രവരത്തന  ലലശലമചയചാേടുളള  വമചയചാേജമപവ്  ഇവമലടെ  ചരഖലപടുത്തുകയചാേണവ്.

ഭക്ഷദസുരക്ഷ  വകുപമലന  ആധുനമകവലക്കരമക്കുനതമനവ്  എലന്തല്ലെചാേദ്യം

നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണവ്;  അതമനവ്  സസ്വസ്പീകരമച  നടെപടെമകള്

എലന്തല്ലെചാേമചാേണവ്?

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചാേ  ചജചാേരജവ്:   സര,   ഭക്ഷദ  സുരക്ഷചാേ  വകുപമലന

ആധുനമകവലക്കരമക്കുനതമനുള്ള  നമരവധമ  പ്രവരത്തനങ്ങളചാേണവ്   ഈ

സരക്കചാേര നടെപചാേക്കമവരുനതവ്.  ഭക്ഷണശചാേലകളുലടെ എണത്തമല ഗണദമചാേയ

വരദനവവ്  ഉണചാേയമട്ടുലണനവ് നമുക്കറമയചാേദ്യം.    കചാേചലചാേചമതമചാേയമ നടെത്തചാേന

ഉചദ്ദേശമക്കുന  പരമഷ്കചാേരങ്ങലളക്കുറമചവ്  ഞചാേന  കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  സഭയമല

പരചാേമരശമചമരുന്നു.   പതമനചാേലവ്  ജമല്ലെകളമലലയദ്യം  കഹജസ്പീന ചററമദ്യംഗമചലയവ്
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വനമട്ടുള്ള  ചഹചാേടലകളുലടെയദ്യം  ലറചസചാേറന്റുകളുലടെയദ്യം  വമവരങ്ങള്

ലപചാേതുജനങ്ങള്ക്കവ് കചാേണത്തക്കരസ്പീതമയമലള്ള ഒരു ലമചാേകബല ആപവ്  (Eat

Right Now  App)  ലഡവലപവ് ലചയ്തമട്ടുണവ്.  ഇചപചാേള് അതവ്  ചപ ചസചാേറമല

available  ആകുകയചാേണവ്.   അതവ്  എത്രയദ്യംലപലടനവ്  ചലചാേഞവ്  ലചയ്യുദ്യം.

അചതചാേലടെചാേപദ്യംതലന നമള് ഒരു ചഹചാേടലമചലചാേ ലറചസചാേറനമചലചാേ ചപചാേയചാേല

അവമലടെ  പഴെകമയ  ഭക്ഷണദ്യം/വൃത്തമഹസ്പീനമചാേയ  അന്തരസ്പീക്ഷമുലണങ്കമല

അചപചാേള്തലന ഒരു ചഫചാേചടചാേചയചാേ വസ്പീഡമചയചാേചയചാേ എടുത്തവ് ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ

വകുപമലന അറമയമക്കത്തക്ക രസ്പീതമയമലള്ള ഒരു ഗ്രസ്പീവനസവ് ചപചാേരടലമനുകൂടെമ

രൂപദ്യംലകചാേടുത്തമട്ടുണവ്.  രണമൂന്നു  ദമവസത്തമനുള്ളമല  അതുദ്യം

ലപചാേതുജനങ്ങള്ക്കചാേയമ  സമരപമക്കുദ്യം.  ഭക്ഷണശചാേലകളുമചാേയമ  ബനലപടവ്

ആചരചാേഗദപരമചാേയ  ഒരു  മത്സരദ്യം  ഉണചാേകുനതമനുദ്യം   സദ്യംസചാേനത്തമലന

ഭക്ഷദസുരക്ഷ ഉറപചാേക്കുനതമനുമുള്ള വലമയ ഇടെലപടെലചാേയമടചാേണവ്  കഹജസ്പീന

ചററമദ്യംഗമലന  വകുപവ്  കചാേണുനതവ്.   'ചകരളദ്യം  സുരക്ഷമത  ഭക്ഷണയമടെദ്യം'

എനതചാേണവ്  നമ്മുലടെ  ലക്ഷദദ്യം.   ഇതമനചാേയമ  തട്ടുകടെ  മുതല  എല്ലെചാേ

ഭക്ഷണശചാേലകളുദ്യം വൃത്തമയള്ളതുദ്യം സുരക്ഷമതവമചാേയ ഭക്ഷണദ്യം നലകുന്നുലവനവ്

ഉറപചാേക്കുനതമനചാേയമ  'Clean  Street  -  Food  Hubs'  ഉള്ലപലടെയള്ള
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പദതമകള്  സദ്യംസചാേനത്തവ്  നടെപമലചാേക്കുകയചാേണവ്.   ഇചപചാേഴെമതവ്

നചാേലമടെങ്ങളമല  നടെപമലചാേക്കമക്കഴെമഞ.   കൂടുതല  ലതരുവകള്  സുരക്ഷമത

ഭക്ഷണയമടെങ്ങളചാേയമ  മചാേറനതമനുള്ള  ശമങ്ങളചാേണവ്  നടെത്തുനതവ്.

ചകരളത്തമല  ആഭദന്തര  ടൂറമസ്റ്റുകളുലടെയദ്യം  വമചദശ  ടൂറമസ്റ്റുകളുലടെയദ്യം  എണദ്യം

ഗണദമചാേയമ  വരദമചമട്ടുണവ്.   ചകരളത്തമലന  രുചമ  കവവമധദദ്യം

അറമയനതമനുചവണമ ആളുകള് ഇവമലടെ എത്തുന രസ്പീതമയമലള്ള സുരക്ഷമത

ഭക്ഷണയമടെമചാേയമ ചകരളലത്ത മചാേറകലയനതചാേണവ് ലക്ഷദദ്യം.  ഇലതചാേരു ലപചാേതു

ഉത്തരവചാേദമതസ്വമചാേണവ്.   ഇതമലന  ഭചാേഗമചാേയമടചാേണവ്  നമരവധമ  കചാേരദങ്ങള്

ലചയ്യുനതവ്.   ഇചപചാേള്  പുറത്തുചപചാേയമ  ഭക്ഷണദ്യം  കഴെമക്കുനവരുലടെയദ്യം

പചാേഴലകള്  വചാേങ്ങുനവരുലടെയദ്യം  എണദ്യം  കൂടെമയമട്ടുണവ്.   അതുലകചാേണചാേണവ്

പചാേഴലകളമല  ഭക്ഷണദ്യം  പചാേകദ്യം  ലചയ്ത  സമയവദ്യം  അവ  എത്ര

മണമക്കൂറമനുള്ളമല  ഉപചയചാേഗമക്കണലമനതുദ്യം  കൃതദമചാേയമ

ചരഖലപടുത്തണലമന  നമബന  നമരബനമചാേക്കമയതവ്.  പചാേഴലമല

ചരഖലപടുത്തമയമട്ടുള്ള  സമയത്തമനുള്ളമലതലന  ആ  ഭക്ഷണദ്യം

കഴെമക്കുന്നുലവനവ് ഉറപചാേക്കണദ്യം.  ഇതുകൂടെചാേലത ചനരലത്ത സൂചമപമചതുചപചാേലല

എല്ലെചാേ  പരമചശചാേധനകളുദ്യം  എനചഫചാേഴവ് ലമനവ്  ആകമവമറസ്പീസുദ്യം
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ഓണ്കലനചാേക്കമയമട്ടുണവ്.   അതുചപചാേലല ലമചാേകബല ഭക്ഷദ പരമചശചാേധനചാേ

ലചാേബുകള്  എല്ലെചാേ  ജമല്ലെകളമലദ്യം  സജമചാേക്കമയമട്ടുണവ്.   അനലമറമക്കല

ലചാേബുകള്ക്കവ്  ഇനചഗ്രറഡവ്  അക്രഡമചറഷേന  ലഭദമചാേക്കമയമട്ടുണവ്.   ആ

രസ്പീതമയമലള്ള ആധുനമകവലക്കരണദ്യം ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ വകുപ്പുമചാേയമ ബനലപടവ്

നടെത്തുന്നുണവ്.

ശസ്പീ  .    ചസവദര  ചമറമലപമള്ളമ:   സര,  ഇലതന്തചാേണവ്;  സസ്പീക്കറുലടെ

ഡയസമചലയവ്  കയറമ  നമലക്കചാേന  ശമമക്കുന  പ്രതമപക്ഷ  ലമമരമചാേലര

പ്രതമപക്ഷചനതചാേവദ്യം  പ്രതമപക്ഷ  ഉപചനതചാേവദ്യം  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമചവ്

ലകചാേണമരമക്കുകയചാേണവ്.  ചകരള  ജനതലയ  ഒറ  ലകചാേടുക്കുനവരുലടെ

പരമശമമചാേണവ്.  ഇതവ് അനുവദമക്കരുതവ്.

തലപമള്ളമ  തചാേലൂക്കചാേസചാേനമചാേയ  വടെക്കചാേചഞരമ  ടെഇൗണമലന

ഹൃദയഭചാേഗത്തവ്  ഭക്ഷദസുരക്ഷ വകുപമലന പത്തവ് ലസനവ് സലവദ്യം ഒരു പഴെയ

ലകടമടെവമുണവ്. അതമലചാേണവ് ഭക്ഷദസുരക്ഷ ഓഫസ്പീസവ് പ്രവരത്തമക്കുനതവ്.  ഈ

ഓഫസ്പീസവ്  പുതുക്കമപണമയനതമനവ്  ബ ഡ്ജറമല  1.50  ചകചാേടെമ  രൂപ

വകയമരുത്തമയമട്ടുണവ്.   വടെക്കചാേചഞരമയമല  ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ  വകുപമലന

ചസചാേണല ഓഫസ്പീസുദ്യം ഒരു ലചാേബുദ്യം  സചാേപമക്കചാേന നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?



Uncorrected/Not for Publication
09.02.2023

41

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചാേ  ചജചാേരജവ്:   ഭക്ഷദസുരക്ഷചാേ  വകുപമലന  അടെമസചാേന

സഇൗകരദ വമകസനത്തമനുദ്യം മറ പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുമചാേയമ 7  ചകചാേടെമ രൂപ ഈ

ബഡ്ജറമല  വകയമരുത്തമയമട്ടുലണനവ്  ബഹുമചാേനലപട  ധനകചാേരദമനമ

വകുപ്പുമനമ കഴെമ ഞ്ഞ ദമവസദ്യം സഭയമല അറമയമചമരുന്നു.  ഈ ഘടത്തമല

ബഹുമചാേനലപട അദ്യംഗദ്യം ഉനയമച ആവശദദ്യം പരമചശചാേധമക്കുനതചാേണവ്. 

മമ  .  സസ്പീക്കര:  നമരവധമ  തവണ  ലചയര  ആവശദലപടമട്ടുദ്യം

പ്രതമപക്ഷചാേദ്യംഗങ്ങള്  ഒരുതരത്തമലദ്യം  ലചയറുമചാേയമ  സഹകരമക്കചാേന

തയ്യചാേറചാേകുനമല്ലെ.    ഇനലത്ത  ചചചാേചദദചാേത്തരചവളയമല  വളലര  റസ്പീസനചാേയ

ഇഷേന്യൂസചാേണവ്  ഉള്ലപടുത്തമയമരുനതവ്.  പ്രതമപക്ഷചാേദ്യംഗങ്ങള്

സഹകരമക്കചാേത്തതവ്  നമരഭചാേഗദകരമചാേണവ്.  ഇത്തരലമചാേരു  സചാേഹചരദത്തമല

ഇനലത്ത ചചചാേചദദചാേത്തരചവളയലടെ  അവചശഷേമക്കുന ഭചാേഗദ്യം  റദ്ദേവ്  ലചയ്തവ്  മറവ്

നടെപടെമകളമചലക്കവ്  നസ്പീങ്ങുകയചാേണവ്.  ഇനവ്  ലഷേഡച്യുള്  ലചയ്തമട്ടുള്ള

ശദക്ഷണമക്കലദ്യം  സബ്മമഷേനുകളുദ്യം  അവയലടെ  മറുപടെമകളുദ്യം

ചമശപ്പുറത്തുവയ്ചക്കണതചാേണവ്+. 

(9.26-നവ് ചചചാേചദദചാേത്തരചവളയലടെ തുടെരന്നുള്ള ഭചാേഗദ്യം റദ്ദേവ് ലചയ.)

+ ശദക്ഷണമക്കല, സബ്മമഷേനുകള് എനമവയലടെ മറുപടെമ അനുബനമചാേയമ ചചരത്തമട്ടുണവ്.
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