
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 469 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ��ാ�� പരിേശാധനകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. �ഭാകരൻ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. എ. രാജ 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) പഴം, പ��റി, മ��ം, മാംസം എ�ിവയിെല
കീടനാശിനി �േയാഗ�ം മായം േചർ��ം
കെ��ി ���ാർെ�തിെര നിയമ നടപടി
സ�ീകരി��തി�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ലഭ�മാ�� പഴം, പ��റികൾ,
മ��ം, മാംസം �ട�ിയ ഭ�� വ��ളിൽ
രാസവ� കലർ�� എ� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ 2006 െല ഭ���ര�ാ
�ണനിലവാര നിയമ�കാരം ഭ���ര�ാ
ഉേദ�ാഗ�ർ �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
െച�്േപാ�കൾ േക�ീകരി�ം അ�ാെത�ം
പരിേശാധനകൾ നട���്. �ടാെത ഓണം,
റംസാൻ, �ി�മസ് , ബ�ീദ് �ട�ിയ ആേഘാഷ
േവളകളി�ം, ശബരിമല മ�ല/ മകരവിള�്
മേഹാ�വം, ആ�കാൽ െപാ�ാല, ��ർ �രം
�ട�ിയ ഉ�വ സീസ�കളി�ം, �ാേദശികമായി
നട�� ഉ�വ�ൾ, �ടിേ�ര�കൾ, മഴ�ാലം,
േവനൽ�ാലം �ട�ി പകർ�വ�ാധികൾ പടർ�്
പിടി�� സ�ർഭ�ളി�ം �േത�ക ഭ�� �ര�ാ
സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്പരിേശാധനകൾ നട�ി

വ��. പരിേശാധനകളിൽ ഭ���ര�ാ �ണ
നിലവാര നിയമം ലംഘി��തായി
��യിൽെ��ാൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി���്. ഭ���ര�ാ വ��്
സം�ാന�് �ൾ, േകാേളജ്  എ�ിവിട�ളിൽ
�വർ�ി�� േഹാ�� കളിെല െമ�കൾ,
ക�ാ�ീ�കൾ, കഫേ�രിയകൾ എ�ിവിട�ളിൽ
വിതരണം െച�� ഭ�ണ പദാർ���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം
�ചിത�മാനദ���ം ഭൗതിക സാഹചര���ം
പരിേശാധി��തി�ം ഏർെ���ിയ

പ�തിയാണ് Operation FISH (Food Inspection
at Student’s Hostel) സം�ാന�് അടിയ�ിര
സാഹചര��ളിൽ ഭ�� �ര�ാ �വർ�നം

നട��തി�േവ�ി 24 മണി��ം �വർ�ന
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സ�മായ Quick Respose Team (QRT) എ�ാ
ജി�കളി�ം �പീകരി�  ്�വർ�ി� വ��.
െപാ�ജന��െട പരാതി േനരി�് സ�ീകരി�്
പരിഹരി��തിനായി 24X7 �വർ�ി �� 1800
425 1125 എ� േടാൾ�ീ ന�ർ ഗവൺെമ�്
േകാൺടാ�് െസ�ർ �േഖന �വർ�ി� വ��.
േകരള�ിെല �ാമപ�ായ�കളിൽ സ�ർ�
ഭ���ര� ഉറ�ാ��തി�േവ�ി�ം
�ാമപ�ായ �കളിെല എ�ാ ഭ��
സംരംഭകർ�ം ഭ�� �ര�ാ ൈലസൻസ് /
രജിേ�ഷനിൽ െകാ�വ��തി�ം ഭ���ര�ാ
വ��് ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയ പ�തിയായ
'സ�ർ� ഭ�� �ര�ാ �ാമ പ�ായ�്'
വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിവ��. മ���ിൽ

ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസ വ��ൾ
േചർ��ത് തട��തിേല�ായി നട�ി ലാ�ിയ
�േത�ക പ�തിയായ ‘ഓ�േറഷൻ സാഗർ റാണി’
വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ��. േകാവിഡ്-19
ഒ�ാം തരംഗ�ിൽ െച�്േപാ�കൾ േക�ീകരി�്
സം�ാനെ�ാ�ാെക നട�ിയ

പരിേശാധനകളിൽ ഇ�പ�ിെയാ�് െമ�ിക് ടൺ
(21 MT) േകടായ മ��ം പിടിെ���്

നശി�ി�ി��്. േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗ�ിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക 3517 മ��

പരിേശാധനകൾ നട��ം 1412 സാ�ി�കൾ
േശഖരി�ക�ം 316 േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം 31
േപർ�് പിഴ അട��തിനായി േനാ�ീസ്
നൽ�ക�ം 1420.94 കി.�ാം േകടായ മ��ം

പിടിെ���് നശി�ി�ക�ം �ടാെത മ���ിെല

അേമാണിയ�െട�ം േഫാർമാലിെ��ം സാ�ിധ�ം
കെ���തിന് Central Institute of Fisheries
Technology വികസി�ിെ����ം േക� ഭ��
�ര�ാ അേതാറി�ി (FSSAI) അംഗീകരി��മായ
അേമാണിയ/േഫാർമാലിൻ കി�് ഉപേയാഗി�്
നട�ിയ ത�മയ പരിേശാധനകളിൽ
േഫാർമാലിെ� സാ�ിധ�ം കെ��ിയതിെന

�ടർ�് 247 കി.�ാം മ��ം നശി�ി�ക�ം
െച�ി��്. പഴം, പ��റി, മ��ം, മാസം
എ�ിവ�െട സാ�ി�കൾ േശഖരി�  ്ഭ���ര�ാ
വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള അനലി�ി�ൽ
ലാ�കളിൽ പരിേശാധന�ായി നൽ��. ടി
ലാ�കളിൽ പ��റികളിെല�ം പഴ�ളിെല�ം
കീടനാശിനിക�െട സാ�ി��ം, മ���ിെല

േഫാർമാലിൻ എ�ിവ ക�പിടി��തിന് Gas
Chromatograph coupled with Mass
Spectrophotometer (GCMS MS), High
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Performance Liquid Chromatograph (HPLC),
Gas Chromatograph (GC) എ�ീ ഉപകരണ�ൾ
ഉപേയാഗി� വ��. �ടാെത േക� ഭ���ര�ാ
അേതാറി�ി (FSSAI) െസൻ�ൽ െസ�ർ �ീം
�കാരം തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
അനലി�ി�ൽ ലേബാറ�റികളിൽ പഴം, പ��റി
എ�ിവയിെല കീടനാശിനി�െട സാ�ിധ�ം,
മ��ം, മാംസം എ�ിവയിെല ആ�ി
ബേയാ�ി�ക�െട�ം ഘന േലാഹ��െട�ം
സാ�ിധ�ം എ�ിവ പരിേശാധി ��തിനായി
LCMS MS (Liquid Chromatograph Coupled
with Mass Spectrophotometer), ICPMS എ�ീ
ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ളള�ം ആയത്
ഉപേയാഗി�  ്വ���മാണ്. ടി പരിേശാധ നകളിൽ
“Unsafe” ആയി റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�� വെ�തിെര
2006 െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര
നിയമ�കാര�ളള േ�ാസിക�ഷൻ നടപടിക�ം,
�ണനിലവാരമി�ാ�തായ (“Substandard”) പരി
േശാധനാഫലം ലഭി��വെ�തിെര അഡ്ജ�ഡി
േ�ഷൻ നടപടിക�ം സ�ീകരി�  ്വ��.
ഭ��വ��ളിെല മായം വളെര െപെ��്
ക�്പിടി��തിന് ഭ���ര�ാ വ��്
െമാൈബൽ �ഡ്  െട�ിംഗ് ലേബാറ�റികൾ
സം�ാന�് �വർ�ി� വ��. ടി
ലേബാറ�റികളിൽ ഭ�� വ��ളിെല മായം
ക�പിടി��തി�ളള Quick Adulteration Test
കൾ നട�ി വ��. പഴം, പ��റി, മ��ം,
മാംസം എ�ിവ സംബ�ി�  ്കഴി� ��്
വർഷ�ിനിടയിൽ ആെക 18,453
പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം 2,761 സാ�ി�കൾ
(സർ�യിലൻസ്  സാ�ി�ക�ം �ാ���റി
സാ�ി�ക�ം ഉൾെ�െട) േശഖരി�  ്ഭ���ര�ാ
വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള അനലി�ി�ൽ
ലാ�കളിൽ പരിേശാധന നട�ിയതിൽ 56
സാ�ി�കൾ Unsafe ആ�ം, 32 സാ�ി�കൾ
Substandard ആ�ം ഒ� സാ�ിൾ Misbranded
ആ�ം പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി�ി��്.
ആയതിൻ�കാരം �ാ���റി സാ�ി�ക�െട
പരിേശാധനയിൽ Unsafe ആയി പരിേശാധനാ
ഫലം ലഭി� 18 സാ�ി�കൾെ�തിെര
േ�ാസിക�ഷൻ േക�ക�ം �ാ���റി
സാ�ി�കളിൽ Substandard/Misbranded ആയി
പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി� 11
സാ�ി�കൾെ�തിെര അഡ്ജ�ഡിേ�ഷൻ
േക�ക�ം ഫയൽ െച�ി��്. ഇതിൽ 6
അഡ്ജ�ഡിേ�ഷൻ േകസ്  തീർ�ാ�ക�ം 5
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േക�കളിലായി 3,62,000/- �പ പിഴ വിധി�ക�ം
െച�ി��്.

(ബി)

ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ���തിന്
നിലവിൽ നട�ിവ�� പരിേശാധനകൾ
പര�ാ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിെല മായം കെ���തി�ം �ണ
നിലവാര�ളള ഭ�� വ��ൾ
ലഭ�മാ��തി�മായി ഭ���ര�ാ വ��് 2006
െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമ�കാരം
പരിേശാധനക�ം ആയതിൻ�കാരം
�ടർനടപടിക�ം സ�ീകരി�വ��. കഴി� ��്
വർഷ�ാലയളവിൽ ഭ���ര�ാ വ��്
സം�ാന�് ഒ�ാെക ഭ�� �ര�
ഉറ�വ���തിനായി 1,13,310 പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം 58,665 സാ�ി�കൾ (സർ�യിലൻസ്
സാ�ി�ക�ം �ാ���റി സാ�ി�ക�ം ഉൾെ�െട)
േശഖരി�ക�ം ഭ���ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ�ി�ളള അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
പരിേശാധന നട�ിയതിൽ 2543 സാ�ി�കൾ
Unsafe ആ�ം, 1867 സാ�ി�കൾ Substandard
ആ�ം 1036 സാ�ി�കൾ Misbranded ആ�ം
പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി�ി��്. ആയതിൻ�കാരം
�ാ���റി സാ�ി�ക�െട പരിേശാധനയിൽ
Unsafe ആയി പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി� 701
സാ�ി�കൾെ�തിെര േ�ാസിക�ഷൻ േക�ക�ം
�ാ���റി സാ�ി�കളിൽ
Substandard/Misbranded ആയി പരിേശാധനാ
ഫലം ലഭി� 1787 സാ�ി�കൾെ�തിെര
അഡ്ജ�ഡിേ�ഷൻ േക�ക�ം ഫയൽ
െച�ി��്.ഫയൽ െച� േ�ാസിക�ഷൻ
േക�കളിൽ 8 എ�ം തീർ�ായി�ളള�ം 3
േക�കളിലായി 3,68,000/- �പ പിഴ വിധി�ക�ം
ഒ� േകസിൽ അ�ീൽ ഫയൽ െച��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരിക�ം െച��.
അഡ്ജ�ഡിേ�ഷൻ േക�കളിൽ 659 േക�കൾ
തീർ�ാ�ക�ം 2,25,49,800/- �പ പിഴ
വിധി�ക�ം െച�ി��്.

(സി) റീജിയണൽ അനലി�ി�ൽ ലാ�കൾ, െമാൈബൽ
ലാ�കൾ, ഭ�� �ര� ലാ�കൾ എ�ിവ�െട
�വർ�ന�ൾ വി�ലെ����തി�ം
ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ�ിൽ തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിലായി NABL
അെ�ഡിേ�ഷ�ളള അനലി�ി�ൽ ലാ�ക�ം
പ�നംതി�യിൽ ഒ� ജി�ാ �ഡ്  െട�ിംഗ് ലാ�ം
�വർ�ി�  ്വ��. ക�ർ ആ�ാനമാ�ി ഒ�
റീജിയണൽ അനലി�ി�ൽ ലാബ് താൽ�ാലിക
െക�ിട�ിൽ ഇതിനകം �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. സം�ാനെ�ാ�ാെക ആെക 8
െമാൈബൽ ലാ�കൾ �വർ�ി�  ്വ��. ടി
െമാൈബൽ ലാ�കൾ െച�് േപാ�കൾ
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േക�ീകരി�ം ജി�യിെല �ധാന മാർ��കൾ
േക�ീകരി�ം �വർ�നം നട�ി വ��. േക�
ഭ���ര�ാ അേതാറി�ിയിൽ നി�് ��തായി 6
െമാൈബൽ �ഡ്  െട�ിംഗ് ലാ�കൾ
ലഭി��േതാ��ടി സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളി�ം െമാൈബൽ ലേബാറ�റി�െട
�വർ�നം വ�ാപി�ി��തി�ം െച�് േപാ�കൾ
േക�ീകരി�  ്ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ�നം

��തൽ െമ�െ����തി�ം സാധി��താണ്.
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

വി�ലെ����തിന് ജീവന�ാ�െട �റവ്
പരിഹരി��തിനായി െ�ാേ�ാസൽ
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


