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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 301 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൈ�േകാ�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് അവശ� നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ �റ� വിലയിൽ ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് സൈ�േകാ�െട �വർ�നം

എ�േ�ാളം സഹായകമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. െപാ�വിപണിയിെല അവശ�സാധന��െട

വിലവർ�നവ് നിയ�ി�ാ�ം, അവ �റ�

നിര�ിൽ വിതരണം െച��തി�ം സൈ�േകാ

നടപടികെള��ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

സ�ിഡി നിര�ിൽ 13 ഇനം അവശ�സാധന�ൾ

സം�ാന�ടനീള�ളള 1506 സൈ�േകാ

വിൽ�നശാലകൾ വഴി വിതരണം െച�് വ��.
ഏ�ിൽ 2016 ന് േശഷം സബ് സിഡി നിര�ിൽ

വിതരണം നട�� 13 ഇനം നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട വില വർ�ി�ി�ി�ി�. െപാ�

വിപണിയിേലതിേന�ാൾ 20 �തൽ 50 ശതമാനം

വെര വില�റവിലാണ് സബ് സിഡി സാധന�ൾ

സൈ�േകാ വി�നശാലകളി�െട വിതരണം െച�്

വ��ത്. ഇത് �ടാെത േതയില, മ�ിെ�ാടി, �ളക്

െപാടി, െവളിെ��, �ളി, ഏലം, മ�ൾെ�ാടി,
ഉ�്, ആ� എ�ീ ഉൽ���ൾ സൈ�േ�ാ�െട

സ��ം �ാൻഡായ ‘ശബരി’ �ാൻഡിൽ കർശന

�ണ നിലവാര പരിേശാധന�് േശഷം െപാ�

വിപണി വിലേയ�ാൾ ഏകേദശം 20 �തൽ 30
ശതമാനം വെര വില�റവിൽ വി� വ��.

(ബി) കാര��മമായ പർേ�യ്സ്  സംവിധാന�ി�െട

സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളിൽ നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡിേ�ാ തല�ി�� ആവശ�കത േശഖരി� ,് ഇ-
െട�ർ നട�ിയാണ് സൈ�േകാ അവശ�

സാധന�ൾ വാ��ത്. ഇതി� �റെമ, ഇ-
ഓ�ൻ രീതി�ം അവലംബി���്. ഇത് �േഖന

വാ�ൽ നടപടി�മ�ളിൽ �താര�ത �ർ�മാ�ം

ഉറ�് വ���തി�ം ��തൽ നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ �റ� വിലയിൽ വിപണിയിൽ

എ�ി��തി�ം സാധി�ി��്. �ടാെത േക�

ഗവൺെമ�ിെ� ൈ�സ്  െ�ബിൈലേസഷൻ

പ�തി �കാരം, നാെഫഡിൽ നി�് െച�പയർ,
�വര�രി�്, കടല, ഉ��് �ട�ിയ അവശ� ഭ��
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സാധന�ൾ മിതമായ നിര�ിൽ സംഭരി�്

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി��. �ടാെത,
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ദൗർലഭ��ം

വില�തി�ം ഉ�ാ�� ഘ��ളിൽ ഉ�ാദന

േക��ളിെല�ി േനരി�് സാധന�ൾ സംഭരി�്

വിപണിയിെല�ി��.

(സി)

മാേവലി േ�ാ�കൾ മാേവലി ��ർ േ�ാറാ�ി

മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�്. ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ 18 മാേവലി

േ�ാ�കൾ സൗകര��ദമായ �ലേ��്

വി�ലമായ സൗകര�േ�ാ� �ടി ��ർ

മാർ��കളാ�ി ഉയർ�ിയി��്. വിപണന

സാധ�ത�ളള �േദശ�ളിൽ �റ�ത്

700ച.അടി വി�ീർ��ളള അ�േയാജ�മായ െക�ിട

സൗകര�ം വാടകരഹിതമാേയാ/വാടക ഇളവിേലാ

ലഭ�മാ�� �റ�് ആവശ�മായ സാധ�താപഠനം

നട�ി�ം വിൽ�ന സാധ�ത വിലയി��ി�ം

�ാ�ഡ്  ഇന�ൾ�് െസൽഫ് സർ�ീസ്

സൗകര�ം ഏർെ���ിെ�ാ�ം നിലവിെല

മാേവലി േ�ാ�കൾ മാേവലി ��ർ േ�ാ�കളായി

ഉയർ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ഡി)

സൈ�േകാ ��ർ മാർ��കളിൽ ഗാർഹിക

ഉപകരണ��ം വിപണനം െച�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019 െഫ�വരി മാസ�ിലാണ് �േഹാപകരണ

വിൽ�ന ആരംഭി�ത് നിലവിൽ സൈ�േകാ ��ർ

മാർ��്, പീ�ിൾസ്  ബസാർ, ൈഹ�ർ മാർ��്

എ�ീ 175 വിൽ�നശാലകളിൽ �േഹാപകരണ

വിൽ�ന നട���്. �ല ലഭ�ത�ം വിൽ�ന

സാധ�ത�ം കണ�ിെല��് ��തൽ സൈ�േകാ

��ർ മാർ��കളിൽ �േഹാപകരണ വിൽ�ന

പരിഗണനയി��്.

(ഇ)

സൈ�േകാ വാതിൽ�ടി േസവനം ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാം �േഖന

നൽ�� ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�  ്സാധന�ൾ

ഉപേഭാ�ാവിെ� വീ�പടി�ൽ എ�ി� നൽ��

സംവിധാനം വിവിധ വിതരണ ഏജൻസിക�െട

േപാർ��കൾ വഴി�ം ��ംബ�ീ�മായി

സഹകരി�ം നട�ിൽ വ��ിയി��്. നിലവിൽ 95
വി�നശാലകളി�െട ��ംബ�ീ �േഖന�ം 51
വി�നശാലകളി�െട വിവിധ വിതരണ

ഏജൻസിക�െട േപാർ��കൾ/ആ�കൾ �േഖന�ം

േഹാം െഡലിവറി സംവിധാനം സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


