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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3419 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��റികളിെല വിഷാംശം ശാ�ീയമായി പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �ഷി െച�� പ��റികളി�ം
ഇതരസം�ാന�് നി�ം വ��വയി�ം ഉളള
വിഷാംശം ശാ�ീയമായി പരിേശാധി�  ്നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ഷി െച�� പ��റികളി�ം ഇതര
സം�ാന�് നി�ം വ��വയി�ം ഉ�
വിഷാംശം ശാ�ീയമായി പരിേശാധി��തിനായി
േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ
തി�വന��രം, ��ർ, േകാ�യം, കാസർേഗാഡ്
എ�ിവിട�ളിൽ പരിേശാധന ശാലകൾ
�വർ�ി���്.കർഷക�െട �ഷിയിട�ൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ , മ� വിപണികൾ,
എ�ിവിട�ളിൽ എ�� പ��റികൾ,
പഴവർ��ൾ, �ഗ�വ��ന�ൾ, ഉണ�ിയ
പഴവർ��ൾ, മ�് ഭ�ണ പദാർ��ൾ

എ�ിവയിെല കീടനാശിനി അവശി� വിഷാശം
പരിേശാധി�  ്പരിേശാധന ഫലം േകരള
സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ്േപാർ�ലിൽ
(www.kerala.gov.in)�സി�ീകരി���്.
�ടാെത ഭ�� വ��ിന് കീഴിൽ, �വർ�ി��

േകാ�ിയിെല CFRD ലാബിൽ പ��റികൾ
ഉൾെ�െട�� ഭ��വ��ൾ ശാ�ീയമായി
പരിേശാധി��തിന് സംവിധാന��്. ഭ��
�ര�ാ വ��ിെ� കീഴി�� ഭ���ര�ാ
ഉേദ�ാഗ�ർ നട�� പരിേശാധനകളിൽ
േശഖരി�� പഴം പ��റി എ�ിവ�െട
സാ�ി�കൾ ഭ�� �ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ�ി�� അനലി�ി�ൽ ലാ�കളിൽ
പരിേശാധന�ായി നൽ��. ടി പരിേശാധനകളിൽ
‘Unsafe’ ആയി റിേ�ാർ�് ലഭി�ി��വെ�തിെര
ഭ�� �ര�ാ �ണനിലവാരനിയമ �കാര��
േ�ാസിക�ഷൻ നടപടിക�ം
�ണനിലവാരമി�ാ��മായ (Substandard)
പരിേശാധന ഫലം ലഭി��വെ�തിെര
അഡ്�ഡിേ�ഷൻ നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.

(ബി) വിഷാംശം കലർ� ഭ��വ��െള �റി�്
ജന�ളിൽ അവേബാധ��ാ�ാൻ എെ�ാെ�

(ബി) �ഷി വ��ിന് കീഴിെല ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� േന�ത��ിൽ
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നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം അറിയി�ാേമാ? ൈജവകീടനാശിനിക�േട�ം ൈജവ വള��േട�ം
ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�ൽ, എ�ിവ ല��മി�്
സം�ാനെ�ാ�ാെക േബാധവ��രണ
െസമിനാ�കൾ, വർ�് േഷാ�കൾ, ക�ാ�യി�കൾ
എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. �ടാെത
ഭ���ര�ാ വ��് �വെട േചർ�� പ�തിക�ം
നട�ിലാ�ി വ��. 1) FOSTac training
െപാ�ജന�ൾ�് �ര�ിത�ം
�ണനിലവാര���മായ ഭ�ണ വ��ൾ
വിതരണം െച��തിന് ക�വട�ാരിൽ
അവേബാധം ��ി��തിന് നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിയാണ്. 2) Safe & Nutritious Food @
School-�ൾ ��ികളിൽ ഭ���ര�െയ�റി�ം,
മായം േചർ�ാ� �ര�ിത ഭ�ണ
രീതിെയ�റി�ം , ഭ���ര�െയ�റി�ം,
ഭ�ണരീതിെയ�റി�ം അവേബാധം
��ി��തിനായി ഭ���ര�ാ വ��്
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ്. 3) Food
Safety on Wheels : ഭ���ര�ാ വ��ിെ�
നിയ�ണ�ി�� െമാൈബൽ �ഡ്  െട�ിംഗ്
ലാബ് �േഖന െപാ�ജന�ളിൽ
ഭ���ര�െയ��ി അവേബാധം
��ി��തിനായി ഭ���ര�ാ വ��് നിർ�ി�
ല� വീഡിേയാ �ദർശനം, Qucik detection test
�െട ഭ��പദാർ��ളിെല മായം എ���ിൽ

കെ���ത് വിശദീകരി�� വീഡിേയാ
�ദർശനം, �ാമപ�ായ�് പ�തിയി�െട
പ�ായ�കളിെല എ�ാ ഭ�� സംരംഭകേര�ം
ഭ���ര� ൈലസൻസ് /രജി�ഷനിൽ
െകാ�വരിക, റസിഡ�് അേസാസിേയഷൻ
േക�ീകരി�  ്ഭ���ര� സംബ�ി� അവേബാധം
വളർ�ക എ�ിവ നട�ി വ��.
4)ഭ���ര��മായി ബ�െ�� സേ�ശ�ൾ
KSRTC Bus കളി�ം, െ�യി�കളി�ം (Jan
Shatabdi) �ദർശി�ി� വ��. 5)
�ണനിലവാര���ം ��ിമ ചായ�ൾ,
രാസവ��ൾ േചർ�ാ��മായ ശർ�ര ഏല�,
മ��ം, എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ം ഇ�സംബ�ി�്

െപാ�ജന�െള േബാധവത്�രി��തി�ം
ഭ���ര�ാ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികളായ
ഓ�േറഷൻ പേനല, ഓ�േറഷൻ എൈല�ി
ഓ�േറഷൻ സാഗർ റാണി എ�ിവ വിജയകരമായി
�ടർ� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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