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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 456 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��ിെ�

�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2013െല േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമെ�

അടി�ാനെ���ി െപാ� വിതരണ സംവിധാനം

ശ�ിെ����തിനായി കഴി� സർ�ാരിെ�

കാലം �തൽ തെ� നിരവധി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��. End to End Computerisation,
ഭ��ധാന���െട വാതിൽ�ടി വിതരണം, ഇ-
േപാസ്  െമഷീ�ക�െട ഉപേയാഗം, വ��ിെ�

േപാർ�ൽ വഴി േറഷൻ വിതരണം സംബ�ി�

വിവര�ൾ, ജന�ൾ�് നിരീ�ി�വാ�ളള

സംവിധാനം എ�ിവെയ�ാം അതിെ� ഭാഗമാണ്.
കാർഡ്  ഉടമകൾ�് അവ�െട �തിമാസ ധാന�

വിഹിതം സംബ�ി�� അറിയി�കൾ എസ് . എം.
എസ്  സംവിധാന�ി�െട കാർ�ടമക�െട

േഫാ�കളിൽ ലഭ�മാ���്. ആദിവാസി

േമഖലകളിെല "സ�രി�� േറഷൻകട" പ�തി

തി�വന��രം, പ�നംതി� ജി�കളിൽ �ടി

നട�ിലാ�ി. "വിശ�രഹിത േകരളം" പ�തി�െട

ഭാഗമായി നിർ�നർ�് ഒ� േനരെ� ആഹാരം

സൗജന� നിര�ിൽ ലഭ�മാ�� �ഭി� േഹാ�ൽ

തി�വന��ര� �ടി ആരംഭി�. താ��് സൈ�

ഓഫീ�കളിൽ ലഭി�� പരാതികളിൻ േമൽ

െപാ�വിതരണ വ��ിെ� 5 േമഖലകൾ തിരി�്

സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ കടകൾ

പരിേശാധി�� എ�റ� വ��ാൻ െമാൈബൽ

ആ�് സംവിധാനം ഏർെ���ി. വാതിൽ�ടി

വിതരണം നട�� വാഹന�ളിൽ ജി.പി.എസ്

ഘടി�ി��തി�ം എ�ാ േഗാഡൗ�കളി�ം

സി.സി.ടി.വി �ാപി��തി�ം തീ�മാനി�ി��്.
2022-2027 പ�തി കാലയളവിൽ സം�ാനെ�

എ�ാ താ��കളി�ം െപാ�വിതരണ വ��ിെ�
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ഉടമ�തയിൽ NFSA േഗാഡൗ�കൾ ശാ�ീയ

മാനദ��ൾ അ�സരി�  ്നിർ�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയിലാണ്.
െപാ�വിപണിയിേലതിേന�ാൾ 20 �തൽ 50
ശതമാനം വെര വില�റവിൽ സൈ�േകാ

വിൽ�നശാലകളി�െട വിതരണം െച�� 13 ഇനം

സ�ിഡി സാധന��െട വില 2016 �തൽ

നാളി�വെര വർ�ി�ി�ി�ി�. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��തായി ഒ�

പീ�ിൾസ്  ബസാ�ം (ആദി�ന�ർ) ഒ� മാേവലി

െമഡി�ൽ േ�ാ�ം (���ാടി) ആരംഭി�. ഇതി�

�റെമ 14 മാേവലി േ�ാ�കൾ സൗകര��ദമായ

�ലേ�� മാ�ി ��ർ മാേവലി േ�ാ�കളാ�ം 2
എ�ം ��ർ മാർ��കളാ�ം ഉയർ�ിയി��്.
ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാം �േഖന

നൽ�� ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�  ്ഓർഡർ

�കാര�ളള 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�ി��്.

(ബി) കൗൺസിൽ േഫാർ �ഡ്  റിസർ�  ്ആൻഡ്

െഡവലപ്െമ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 1.സി.എഫ്.ആർ.ഡി േകാേളജിെല �ാ�കൾ

നിലവിൽ �വർ�ി�വ��. െക�ിട�ിെ�

പരിമിതി പരിഗണി�  ്താൽ�ാലികമായി �ൾ

ഓഫ് �ഡ്  ബിസിനസ്  മാേനെ��് െക�ിട�ിൽ

നട�ാൻ തീ�മാനി�. 2. �ഡ്  ക�ാളി�ി

േമാണി�റിംഗ് ലേബാറ�റി�െട

�ന��ാരണ�ി�ം, നവീകരണ�ി���

േജാലികൾ െട�്നി�ൽ സാങ്ഷൻ ലഭ�മാ�ി

ഉടൻ �ട��തിനായി േകരള േ��് നിർ�ിതി

േക�െ� ഏൽ�ി�ി��്. 3. േകാേളജ്  ഓഫ്

ഇൻഡിജിനിസ്  �ഡ്  െടേ�ാളജി�് ആവശ�മായ

ലേബാറ�റി പണി��തിന് എ�ിേമ�് റിൈവസ്

െച�് െടൻഡർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ

Project Management Consultant ആയ KESNIK-
ന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്. േകാേളജിെല

വിദ�ാർ�ികൾ�് നിലവി�� സൗകര��ൾ

അപര�ാ�- മായതിനാൽ ര�് േടായില�്

േ�ാ�കൾ നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്വ��. 4.ഭ��വ��ൾ

�ര�ിതെമ�് സാ��െ����തിനായി ‘Safe
to Eat’ എ� പ�തി നട�ിലാ��തിേല�്
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േ�ാേ�ാേ�ാൾ ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. 5. ഇല�ി �ാ�് �വർ�ന

�മമാ��തിന് േവ�ി Project Management
Consultant-ഉം േകാൺ�ാ�ർമാ�മാ�ം ചർ�

നട�ി �വർ�ന�ൾ ത�രിത െ����തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 6. �ഡ്

േ�ാസസിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ�

�വർ�ന�ൾ വി�ലെ���ി സിവിൽ

സൈ�സ്  വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ടി

പരിശീലനം നൽ�� �ാപനമായി മാ�ാ�ളള

നിർേ���ം പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)

സി.എഫ്.ആർ.ഡി.�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ��തൽ

സാ�ിൾ കള�ൻ െസ��കൾ ആരംഭി�വാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. സി.എഫ്.ആർ.ഡി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

എ�ാ ജി�കളി�ം സാ�ിൾ കള�ൻ െസ��കൾ

ആരംഭി��തി� ��് പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ

സൈ�േകാ െഹഡ്  ഓഫീസിൽ ഒ� കള�ൻ

െസ�ർ ആരംഭി�. എ�ാൽ േകാവിഡ്-19
മഹാമാരി �ലം െസ�റിെ� �ടർ �വർ�നം

�ട�ിേ�ായി. ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ി��്.

(ഡി) ��രായ അഗതികൾ�� അ��ർ� ഭ��

�ര� പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. േക� സർ�ാർ 2000-ൽ ആവി�രി�

അ��ർ� പ�തിയിൽ 44980 �ണേഭാ�ാ�െള

സം�ാന�ിൽ ഉൾെ����തിന് േക�

സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി��്. േക� സർ�ാർ 

നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ �കാര��

�ണേഭാ�ാ�െള കെ��ി 01.04.2000 �തൽ

സം�ാന�് പ�തി നട�ിൽ വ��ിയി��. ടി

പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�െള

തിരെ����തി�ളള മാനദ��ളിൽ

�ധാനമാ��ത് �ണേഭാ�ാ�ൾ ഒ�

തര�ി��ളള സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷ�കൾ

ലഭ�മാ��വരാക�ത് എ�ളളതാണ്. എ�ാൽ

സം�ാന�് കാലാകാല�ളായി നട�ിൽ

വ��ിയി�� വിവിധ സാ�ഹ� േ�മ

പ�തിക�െട ഭാഗമായി മി�വാ�ം 65
വയ�കഴി� എ�ാ ജനവിഭാഗ�ൾ�ം

െപൻഷൻ ലഭി�� സാഹചര�മാണ്

നിലവി��ത്. അതിനാൽ േക� സർ�ാർ

അ�വദി� നൽകിയി��

44980�ണേഭാ�ാ�ളിൽ 5726 േപെര മാ�േമ

കെ��ാൻ സാധി�ി��. 2018-19-െല 03/18-
09/18 അർ� വാർഷിക കാലയളവിൽ 2214.24
െമ�ിക് ടൺ അരി ടി പ�തി�ായി േക�ം

അ�വദി� നൽകിയി��താണ്. അ��ർ�

പ�തിയിൽ അംഗമാ��തി��
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മാനദ��ളിൽ ഇള� വ��ിയാൽ മാ�േമ

േക� സർ�ാർ നി�യി� നൽകിയിരി��

സംഖ�ാപരിധിയിൽ �ണേഭാ�ാ�െള

ഉൾെ���ാൻ കഴി�ക�� എ�തിനാൽ

മാനദ� �ൾ ല�കരി� നൽ��തിന് േക�

സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി��്. �ടാെത ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��തൽ

േപെര പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് േക� /
സം�ാന സർ�ാരിെ� െപൻഷൻ

ലഭ�മാകാ�വ�െട േപര്, ആധാർ ന�ർ

ഉൾെ�െട�� വിവര�ൾ ഉടനടി ലഭ�മാ��തിന്

ജി�ാ കള�ർമാർ�ം, സാ�ഹ�നീതി വ��ി�ം,
പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ി�ം, അർബൻ

ഡയറ�േറ�ിേനാ�ം ആവശ�െ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


