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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   09,   വദഞഴഞ്ചാം

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചഞകദദഞത്തരകവള  ആരഞ്ചാംഭബച്ചയുടന,  ബജറബഫലെ  നബകുതബ  വരദനവക്ക്

പബനവലെബകഞത്തതബലഞ്ചാം  സതദഞഗ്രഹമനുഷബക്കുന്ന   പ്രതബപക്ഷ

എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞകരഞടുള്ള  ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബയുഫട   സമസ്പീപനത്തബലഞ്ചാം

പ്രതബകഷധഞ്ചാം  കരഖഫപ്പെടുത്തുന്നതഞയബ  പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങഞ്ചാം  ബഞനറഞ്ചാം  പ്ലകഞരഡുകേളഞ്ചാം

ഉയരത്തബപ്പെബടബച്ചുഫകേഞണക്ക്   ബഹു.  സസ്പീകറഫട  ഡയസബനുചുറഞ്ചാം  വനനബന്നക്ക്

ബഹളഞ്ചാം വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം ഫചയ.) 

29 (*151) ലെഹരബ ഉപകയഞഗഞ്ചാം തടയുന്നതബനക്ക് നടപടബ

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.
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രഞകജഷക്ക്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  വബമഞന,  ഫട്രെയബൻ  മഞർഗ്ഗങ്ങളബലൂഫടയുഞ്ചാം

അതബർത്തബ  ഫചകക്ക്  കപഞസ്റ്റുകേൾ  വഴബയുഞ്ചാം  മയക്കുമരുന്നക്ക്  എത്തബക്കുന്നതക്ക്

തടയഞന  എകക്സൈസക്ക്  എൻകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  വബഞ്ചാംഗക്ക്,  കപഞലെസ്പീസക്ക്,  ഫറയബൽകവ

സുരക്ഷഞകസന,  കേസഞ്ചാംസക്ക്  തുടങ്ങബയ  ഏജനസബകേളമഞയുഞ്ചാം വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്

ഉൾഫപ്പെഫടയുളള  കസനഞ  വബഭഞഗങ്ങളമഞയുഞ്ചാം  മറക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബഫലെ

കപഞലെസ്പീസക്ക്,  എകക്സൈസക്ക്  കസനകേളമഞയുഞ്ചാം  കചരന്നക്ക്  സഞ്ചാംയുക്ത  ഫറയ്ഡുകേളഞ്ചാം

പരബകശഞധനകേളഞ്ചാം നടത്തബ വരുനഫണനഞ്ചാം രഹസദ വബവരങ്ങൾ യഥഞസമയഞ്ചാം

കസനഞ വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക് പരസരഞ്ചാം കകേമഞറബ കകേസുകേൾ കേഫണടുക്കുന്നതഞയുഞ്ചാം

സഭഫയ  അറബയബച്ചു.  ഉത്സവ  സസ്പീസണുകേളബല്  (ഫസഷദൽ  കഡ്രൈവക്ക്

പ്രഖദഞപബച്ചക്ക്)  പ്രകതദകേ  ടസ്പീഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പരബകശഞധന  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംശയമുള്ള  വദക്തബകേഫള/വഞഹനങ്ങഫള  രഹസദമഞയബ  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്

ഉകദദഞഗസഫര  മഫബയബൽ  നബകയഞഗബക്കുകേയുഞ്ചാം  അതബർത്തബപ്രകദശങ്ങളബൽ

രഞതബകേഞലെ  വഞഹന  പരബകശഞധന  ശക്തബഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  മുന്നറബയബപ്പെബലഞഫത

കകേഞമബഞ്ചാംഗുകേൾ  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ഫചയ്യുനണക്ക്.  Abon  Drug  Test  Kit

ഉപകയഞഗബച്ചുഞ്ചാം  'കസവക്ക്  ദബ  സബഞ്ചാംഗക്ക്'  എന്ന കപരബലഞ്ചാം ലെഹരബ ഉപകയഞഗബക്കുന്ന

കുടബകേഫള  കനരവഴബകക്ക്  നടത്തുന്നതബനഞയബ  പരബകശഞധനകേള്

നടത്തുനഫണനഞ്ചാം  എഫഫക്സൈസക്ക്  വകുപ്പെബല്  പുതുതഞയബ  33  വഞഹനങ്ങൾ
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അനുവദബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  അതബർത്തബപ്രകദശങ്ങളബൽ  കകേരള  എകക്സൈസക്ക്

ഫമഞകബൽ  ഇന്റെർഫവൻഷൻ  യൂണബറക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്

തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  പുതബയ  ഫറയ്ഞക്ക്  ഓഫെസ്പീസുകേള്,

ജനകമതബ  സസ്വഞഡുകേള്  എന്നബവ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കട്രെബൽ

കമഖലെയബഫലെ  എൻകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  ശക്തബഫപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്

പടബകേവർഗ്ഗത്തബൽഫപ്പെട യുവതസ്പീ യുവഞകൾകഞയബ  100  അധബകേ തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ശബപഞർശ സമർപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നബർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകേബയബട്ടുണക്ക്.

നഞലെക്ക്  ജബലകേളബൽ  വയർഫലെസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏർഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആധുനബകേ

കചഞദദഞ്ചാം ഫചയ്യൽ മുറബകേൾ സജസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം എകക്സൈസക്ക് വകുപ്പെബഫന്റെ ഐ.ടബ.

ഫസൽ ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ഓണ്ഫഫലെന പ്ലഞറക്ക്കഫെഞഞ്ചാം വഴബയുള്ള മയക്കുമരുന്നക്ക്

വബപണനഞ്ചാം  തടയുന്നതബനക്ക്  ആധുനബകേ  കസഞഫക്ക് ഫവയര  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കസബർ  ഫസൽ

ആധുനബകേവൽകരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഉകദദഞഗസർകക്ക്  C-DAC,  Cyber  Dom

എന്നബവബടങ്ങളബല് പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ഫപഞതുജനങ്ങള്കക്ക് ലെഭദമഞകുന്ന

കസവനങ്ങള്  സരവസ്പീസക്ക്  പ്ലസക്ക്  എന്ന  ഫവബക്ക്  ആപ്ലബകകഷനബലൂഫട

ഓണ്കലെനഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണക്ക്.  മയക്കുമരുനമഞയബ  ബന്ധഫപ്പെട

പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  ഏർഫപ്പെടബരുന്ന  63  കുറവഞളബകേഫള  PIT  NDPS  Act
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പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേരുതൽ  തടങലെബൽ  വയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  നബർകദ്ദേശഞ്ചാം

പരബഗണനയബലെഞഫണനഞ്ചാം  കുടബകേൾഫകതബഫരയുള്ള  കുറകൃതദങ്ങൾ

തടയുന്നതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  കകേസുകേള്  രജബസര  ഫചയ്യുന്നതബനക്ക്  എഫഫക്സൈസക്ക്

വകുപ്പെബഫന  അധബകേഞരഫപ്പെടുത്തുന്ന  വബധഞ്ചാം  ജൂവഫഫനല്  ജസബസക്ക്  നബയമഞ്ചാം

കഭദഗതബ  ഫചയ്യണഫമനഞ്ചാം  NDPS  Act  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഫണടുക്കുന്ന  ലെഹരബ

മരുനകേളഫട  അളവുകേൾ  പുതുകബ  നബശ്ചയബകണഫമനഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങളഫട 500 മസ്പീറര ചുറളവബനുള്ളബൽ പുകേയബലെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വബല്പന

നടത്തുന്നതക്ക്  നബകരഞധബകണഫമനമഞവശദഫപ്പെട്ടുഫകേഞണ്ടുള്ള  ശബപഞരശകേള്

കകേന്ദ്ര  സർകഞരബല്  സമർപ്പെബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  സ്കൂള്

പരബസരങ്ങളബല്  നബകരഞധബത  പുകേയബലെ-ലെഹരബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളഫട  വബല്പ്പെന

തടയുന്നതബനഞയബ  നടത്തബയ  പരബകശഞധനയബല്  517  COTPA  കകേസ്സുകേളഞ്ചാം

ആറക്ക്  NDPS  കകേസ്സുകേളഞ്ചാം  രജബസര  ഫചയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  സബരമഞയബ  COTPA

കകേസ്സുകേളബല്  ഉള്ഫപ്പെടുന്ന  12  കേടകേളഫട  ഫഫലെസനസക്ക്  റദ്ദേഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം

ഇതരസഞ്ചാംസഞനങ്ങളബൽനബനള്ള  ലെഹരബകടത്തക്ക്  തടയഞൻ  'ഫകേമു'  (കകേരള

എകക്സൈസക്ക്  ഫമഞകബൽ  ഇന്റെർഫവൻഷൻ  യൂണബറക്ക്)  ആരഞ്ചാംഭബക്കുഫമനഞ്ചാം

ഫചറകറഞഡുകേള് വഴബയുള്ള ലെഹരബകടത്തക്ക് തടയഞന വഞഹന പരബകശഞധനയുഞ്ചാം

പകട്രെഞളബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം  ശക്തബഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറപടബയഞയബ
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മനബ അറബയബച്ചു.

30 (*152) ഭക്ഷദ വബഷബഞധഫകതബരഞയബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച പ്രതബകരഞധ നടപടബ

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,   ഭക്ഷദ  വസ്തുകളഫട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ  നബയമപരമഞയ  എൻകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ,

കബഞധവൽകരണഞ്ചാം,  ഫട്രെയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  എന്നബവ  നടപ്പെബലെഞകബവരുന്നതഞയബ

സഭഫയ  അറബയബച്ചു.  എൻകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  പ്രവർത്തനങ്ങളഫട  ഭഞഗമഞയബ

കലെസൻസക്ക്/രജബകസ്ട്രേഷൻ  നൽകേൽ,  നബയമപരമഞയ  സഞമബൾ

കശഖരബകൽ,  അഡ്ജുഡബകകഷൻ/കപ്രഞസബകേക്യൂഷൻ  കകേസുകേൾ  ഫെയൽ

ഫചയ്യൽ,  പഠന  സഞ്ചാംബന്ധമഞയ  സഞമബൾ  കശഖരബകൽ,  പരഞതബ

അകനസ്വഷബച്ചക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകൽ  തുടങ്ങബയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടനവരുനഫണനഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം  നടപടബക്രമങ്ങള്

പഞലെബകഫപ്പെടുനഫണനറപ്പെഞകഞന  കേമ്മേസ്പീഷണകററബല്  ഒരു  നബയമ

ഓഫെസ്പീസഫറ ചുമതലെഫപ്പെടുത്തഞന തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ. ചബലെ

പ്രകതദകേ സന്ദരഭങ്ങളബൽ ഫസഷദൽ സസ്വഞഡുകേൾ രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക് പരബകശഞധന

നടത്തഞറഫണനഞ്ചാം  'ഓപ്പെകറഷന  ഷവരമ',  'ഓപ്പെകറഷൻ  കഫെഞകസഞസക്ക്

എന്നബവയുഫട ഭഞഗമഞയബ നബരവധബ സഞപനങ്ങള്കക്ക് കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കുകേയുഞ്ചാം
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പ്രവരത്തനഞ്ചാം  നബരത്തബവയബക്കുകേയുഞ്ചാം  പബഴ  ചുമത്തുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുഫണനഞ്ചാം

സർകഞർ  മഞർഗ്ഗനബർകദ്ദേശങ്ങൾ പഞലെബക്കുനകണഞഫയന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനഞയബ  രഞതബകേഞലെങ്ങളബൽ  പ്രവർത്തബക്കുന്ന  ഷവർമ

ട്രെക്കുകേൾ,  ഷവർമ വബൽപ്പെന നടത്തുന്ന മറക്ക് ഭക്ഷദ സഞപനങ്ങൾ എന്നബവ

സബരമഞയബ  പരബകശഞധബക്കുനഫണനഞ്ചാം  അറബയബച്ചു.  എലഞ  ഭക്ഷദ

സഞപനങ്ങഫളയുഞ്ചാം ഭക്ഷദ സുരക്ഷഞ കലെസൻസക്ക്/രജബകസ്ട്രേഷൻ പരബധബയബൽ

ഫകേഞണ്ടുവരുന്നതബനഞയബ  കലെസൻസക്ക്  കമളകേളഞ്ചാം  കേദഞമ്പുകേളഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷഞ  അകതഞറബറബ

നബഷ്കരഷബക്കുന്ന FoSTaC  Training  (Food  Safety  Training  and

Certification) ഫതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം ഭക്ഷദ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർക്കുഞ്ചാം  നൽകേബവരുന.

ഭക്ഷദ  വബഷബഞധ  ആവർത്തബകഞതബരബകഞനഞയബ  പച്ചമുടയബൽ

നബനണഞക്കുന്ന മകയഞകണസബനക്ക് നബകരഞധനഞ്ചാം ഏർഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ഭക്ഷണഞ്ചാം

കകേകേഞരദഞ്ചാം  ഫചയ്യുന്ന  സഞപനങ്ങളബഫലെ  ജസ്പീവനകഞർകക്ക്  ഫമഡബകൽ

ഫെബറക്ക്നസക്ക്  സർടബഫെബകറക്ക്  നബർബന്ധമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞഴൽ  പഞയ്ക്കറകേളബൽ

പഞകേഞ്ചാം  ഫചയ  തസ്പീയതബയുഞ്ചാം  സമയവുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബകഞവുന്ന  സമയവുഞ്ചാം

കരഖഫപ്പെടുത്തണഫമന്നക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞന  ജബലഞ  സർഫഫവലെൻസക്ക്  ടസ്പീമബഫന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്
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ഭക്ഷദവബഷബഞധ  ഉൾഫപ്പെഫടയുള്ള  ഔടക്ക്  കബ്രേക്കുകേൾ  നബരസ്പീക്ഷബച്ചക്ക്  തുടര

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുള്ഫപ്പെഫട  ഭക്ഷദ

വബഷബഞധകയല്കഞതബരബകഞൻ  പഞലെബകകണ  ശസ്പീലെങ്ങഫളയുഞ്ചാം

നടപടബകേഫളയുഞ്ചാംകുറബച്ചക്ക്  കബഞധവൽകരണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

വബഷബഞധയുഫട  കേഞരണഞ്ചാം  കേഫണത്തബ  പരബഹരബകഞനുള്ള  നബർകദ്ദേശങ്ങൾ

നൽകുകേയുഞ്ചാം  ഫചയ്യുനഫണനഞ്ചാം  ഭക്ഷദ  വബഷബഞധ  സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്

അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തബ  തുടർനടപടബകേൾ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  മഞയഞ്ചാം

കചർത്ത  ഭക്ഷദവസ്തുകൾ  മഞർകറബഫലെത്തുന്നതബനുമുമക്ക്  തടയുന്നതബനുമഞയബ

ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ ഫഡപക്യൂടബ കേമ്മേസ്പീഷണറഫട കനതൃതസ്വത്തബൽ ഫസഷദൽ ടഞസക്ക്

കഫെഞഴക്ക് രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ.  ഭക്ഷണശഞലെയബഫലെ ശുചബതസ്വഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കലെസൻസബലഞഫതയുഞ്ചാം  വൃത്തബഹസ്പീനമഞയുഞ്ചാം

പ്രവർത്തബക്കുന്ന  സഞപനങ്ങൾ  നബർത്തബവയബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതഞയുഞ്ചാം   ഭക്ഷണശഞലെകേളമഞയബ ബന്ധഫപ്പെട പരഞതബകേള്

അറബയബക്കുന്നതബനഞയബ  grievance  portal-നക്ക്  രൂപഞ്ചാം  ഫകേഞടുത്തബട്ടുഫണനഞ്ചാം

ഫഫലെസനസക്ക്  തഞലഞലെബകേമഞയബ  സഫസനഡക്ക്  ഫചയഞല്  കേമ്മേസ്പീഷണറഫട

അനുമതബകയഞഫട മഞതകമ തുറനപ്രവരത്തബകഞന സഞധബക്കുകേയുള്ളൂഫവനഞ്ചാം

എലഞ ജബലകേളബലഞ്ചാം ഫമഞഫഫബല് ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ ലെഞബുകേളഫണനഞ്ചാം  Street
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Food Hub ഉള്ഫപ്പെഫടയുള്ള പദതബകേളബലൂഫട  സുരക്ഷബത ഭക്ഷണ ഇടമഞകബ

സഞ്ചാംസഞനഫത്ത  മഞറഫമനഞ്ചാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ  വകുപ്പെക്ക്

ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  Eat  Right

App വബകേസബപ്പെബച്ചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച്ചു.

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളഫത്തത്തുടരന്നക്ക്  9.26-നക്ക്  കചഞകദദഞത്തരകവളയുഫട

തുടരനള്ള ഭഞഗഞ്ചാം റദ്ദേക്ക് ഫചയ.)


