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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 10 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭ��ധാന� സംഭരണം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri G R Anil
(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഭ��ധാന� സംഭരണം
കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േക� സർ�ാർ സം�ാന�ിന്

അ�വദി�� ഭ��ധാന��ൾ എഫ്.സി.ഐയിൽ

നി�ം േനാഡൽ ഏജൻസിയായ സൈ�േകാ
�േഖന വിെ���് എൻ.എഫ്.എസ് .എ
േഗാഡൗ�കളിൽ സംഭരി�  ്വാതിൽ�ടി
വിതരണ�ി�െട എ�ാ േറഷൻ കടകളി�ം
എ�ി��. �ടാെത സം�ാന സർ�ാർ
കർഷക�െട പ�ൽ നി�ം െന�് സംഭരി��തിന്
സൈ�േകാെയ േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
നി�യി�ി��്. സൈ�േകാ സംഭരി�� െന�്
സ�കാര� മി�കളിൽ സം�രി�്
��രിയാ�ി(CMR)വിതരണ�ിനായി േറഷൻ
കടകളിൽ എ�ി��. േറഷൻ വിതരണം ��തൽ
കാര��മമാ��തി�ം ഭ��ധാന��ൾ
േക��ടാെത ��ി��തി�ം ഓേരാ താ��ി�ം
ധാന�സംഭരണ�ിനായി സൗകര��ദമായ
�ല�് ശാ�ീയമാ�കയി�ളള േഗാഡൗ�കൾ
സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ നിർ�ി��തി�ളള
പ�തി 2022-27 പ�വ�ര പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി) ഭ��ധാന� സംഭരണം കാര��മമാ��തിനായി
ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ വാതിൽ�ടി വിതരണം
നട��തിെ� േനാഡൽ എജൻസി
സൈ�േകായാണ്. 216 േഗാഡൗ�കൾ Central
Warehousing Corporation, State Warehousing
Corporation, Private Agency കൾ എ�ിവരിൽ
നി�് വാടകെ���ാണ് എഫ്.സി.ഐയിൽ

നി�ം വിെ���� ഭ��ധാന��ൾ സംഭരി��ത്.
ടി േഗാഡൗ�കൾ ശാ�ീയമായി
നിർ�ി�ി�ളളത�. സം�ാനെ� ശാ�ീയമായ
േഗാഡൗ�ക�െട �റവ് ഭ��ധാന��ൾ േക�
വ��തിന് കാരണമായി കാ��. ആയതിനാൽ,
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2022-27 പ�വ�ര പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സം�ാനെ� എ�ാ താ��ി�ം െപാ� വിതരണ
വ��ിെ� കീഴിൽ ഓേരാ എൻ.എഫ്.എസ് .എ
േഗാഡൗ�കൾ വീതം നിർ�ി��തിന്
തീ�മാനി�ി��്. ആയതിന് ഏകേദശം 462 േകാടി
�പ െചലവ് കണ�ാ��. േകരള�ിെല

എൻ.എഫ്.എസ് .എ േഗാഡൗ�കളിൽ
ശാ�ീയമായ �മീകരണ�ൾ വ��ി FIRST IN
FIRST OUT സ�ദായം നട�ിലാ�ം. ധാന��ൾ
േക� �ടാെത ��ി��തി�ളള ആ�നിക
സംവിധാനം ഏർെ���ം.

(സി) ഭ��ധാന��ൾ �ണനിലവാരേ�ാെട

��ി��തിന് ആവശ�മായ ശാ�ീയ
സൗകര��ൾ േഗാഡൗ�കളിൽ
ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി)
ഭ��െപാ�വിതരണ വ��ി� കീഴിൽ
ശാ�ീയമായി എൻ.എഫ്.എസ് .എ
േഗാഡൗ�കൾ നിർ�ി�േ�ാൾ ആവശ�മായ
സൗകര��ൾ ഏർെ���ാൻ സാധി��താണ്.

(ഡി)

ഭ��ധാന��ൾ േഗാഡൗ�കളിൽനി�ം േറഷൻ
കടകളിേല�് എ��തി��ൻപ് ഉ�ാകാ��
തിരിമറികൾ �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േഗാഡൗ�കളിൽ നി�ം വാതിൽ�ടി വിതരണം
വഴി എ�ി�� ഭ�� ധാന��ൾ �ത�മായ
അളവിൽ ലഭി�ി�െ��് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ
േബാധ�െ��് ൈക��് രസീത് നൽേക��ം Supply
Chain Management System (എസ് .സി.എം.എസ്)
േസാ�്.െവയർ �ഖാ�ിരം ഇ-േപാസ്  െമഷീനിൽ
േരഖെ���ിയി�� േ�ാ�് �ത�മായ അളവിൽ
തെ� ലഭി�ി�െ��് ഇ-േപാസ്  െമഷീനിൽ
േറഷൻവ�ാപാരി സാ��െ��േ���മാണ്.
എൻ.എഫ്.എസ് .എ േഗാഡൗണിൽ നി�ം
േറഷൻകടയിേല�് വാതിൽ�ടി വിതരണം നട��
എ�ാ വാഹന�ളി�ം ജി.പി.എസ്  ഘടി�ി�്
വാഹന�ൾ �ാ�് െച��തി�ളള പ�തി�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ആയതിെ�
�മീകരണ�ൾ അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. �ടാെത
നിലവി�� എ�ാ എൻ.എഫ്.എസ് .എ േഗാഡൗ
�കളി�ം സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ �ാപി��തി�ം

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് .

(ഇ) േറഷൻ കടക�െട കാര��മമായ �വർ�നം

ഉറ�വ���തിനായി േറഷൻ കടകൾ �തിയ
ൈലസൻസികെള ഏൽ�ി��ത് ഉൾെ�െട��
കാര��ൾ പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം, 2013 സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േറഷൻകട
നവീകരണേ�ാട്  അ�ബ�ി�  ്േകരളാ േറഷനിംഗ്
ഓർഡർ, 1966 പരി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. െക.ആർ.ഒ., 1966 പരി�രി�്
െകാ�് 18.02.2021 ൽ KTPDS (Kerala Targeted
Public Distribution System) (Control) ഓർഡർ,
2021 നിലവിൽ വ�. ഇേതാെട �വർ�നം

നിർ�ിെവ�ി�� േറഷൻ കടക�െട �വർ�നം

�നരാരംഭി��തിന് േവ� നടപടികൾ
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സ�ീകരി�ി��്. ജി�കളിൽ നി�� റിേ�ാർ�്
�കാരം �ിരമായി റ�് െച� 599 േറഷൻ
കടകൾ�് േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം
റിസർേവഷൻ മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�്
�തിയ ൈലസൻസികെള നിയമി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


