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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 294 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓണ�ി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിതരണം െച� ഓണ�ി�്
ഓണ�ി��ൻപ് എ�ാ ��ംബ�ളിേല�ം
എ�ി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2021 തി�േവാണ�ി� ��് േറഷൻകടകളിൽ
സൗജന� ഓണ�ി�് വാ�ാൻ എ�ിയ എ�ാ
കാർ�ടമകൾ�ം ഓണ�ി�് വിതരണം െച�ി��്.
ഇതിനായി സൈ�േകാ ഡിേ�ാകൾ, പാ�ിംഗ്
െസൻറ�കൾ, േറഷൻകടകൾ എ�ിവ
19/08/2021, 20/08/2021 (ഉ�ാടം) എ�ീ അവധി
ദിവസ�ളിൽ വെര �വർ�ി�  ്സൗജന� കി�്
വിതരണം നട�ിയി��്. േറഷൻ കടകളിൽ
സൗജന� കി�് ആവശ�െ��് എ�� എ�ാവർ�ം
കി�് ലഭ�മാ�ാൻ ഡിേ�ാകൾ�് കർശന നിർേ�ശം
നൽകിയി��. ഓണ�ിന് കി�് ൈക��ാൻ
എ�ാതി�� കാർ�ടമകൾ� �ടി സൗജന� കി�്
ൈക��ാനായി കി�് വിതരണം 03/09/2021 വെര
ദീർഘി�ി�ി��.

(ബി)

��ത കി�ിൽ ഉൾെ���ിയ സാധന�ൾ
വാ�ിയത് സംബ�ി�  ്�മേ��കൾ നട�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗജന� ഭ���ി�ിൽ ഉൾെ���ിയ സാധന�ൾ
�താര�മായ ഇ-െട�ർ �േഖന�ം, ക�ത�മായ
മാനദ��ൾ പാലി�  ്ഡിേ�ാ മാേനെ��് ക�ി�ി
( DMC ) �േഖന ��ംബ�ീ, സഹകരണ
സംഘ�ൾ, മ�് വിതരണ�ാർ �തലായവരിൽ
നി�മാണ് സൈ�േകാ വാ�ി��ത്. കി�ിൽ
ഉൾെ���ിയ സാധന�ൾ വാ�ിയത്
സംബ�ി�  ്�മേ��കെളാ�ം
��യിൽെ��ി�ി�.

(സി) കി�ിൽ ഉൾെ���ിയ സാധന��െട �ണേമ�
ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സിവിൽ സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ വഴി
വാ�ക�ം വിൽ�ക�ം െച�� ഭ��വ���െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ കർശനമായ
�ണനിലവാര പരിേശാധന സംവിധാന�ൾ
നിലവി��്. സൈ�േകാ വാ�� മാേവലി,
േനാൺ മാേവലി സാധന�ൾെ��ാം
�ണനിലവാര മാനദ��ൾ നി�യി�ി��്.
സ�യർമാർ ഡിേ�ാകളിൽ എ�ി��

ഭ��വ���െട �ണനിലവാരം
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പരിേശാധി��തിനായി �പീകരി�ി�ളള ക�ാളി�ി
അഷ�റൻസ്  ക�ി�ി സാധന�ൾ പരിേശാധി�്
സൈ�േകാ നി�ർഷി�ി�ളള
മാനദ��ൾ���തമാെണ�് ഉറ� വ��ിയ

േശഷമാണ് സ�ീകരി��ത്. ഇതിനാവശ�മായ
പരിേശാധന സംവിധാന�ൾ എ�ാ ഡിേ�ാകളി�ം
ഒ��ിയി��്. Chemical Test ആവശ��ളള

സ�ർഭ�ളിൽ CFRD FQM Lab, റീജിയണൽ
അനാലി�ി�ൽ ലാബ് , മ�് NABL Accredited
Lab-കൾ എ�ിവയിൽ സാ�ി�കൾ അയ�്
പരിേശാധി�  ്ഉറ�വ����്. ഇ�കാരം
സ�ീകരി�� ഭ��വ��ൾ േഗാഡൗണിൽ
ശാ�ീയമായി സംഭരി�ക�ം വിതരണം
നട�ക�ം െച��. ആവശ�െമ�ിൽ

കീടനിയ�ണ മാർ��ൾ സ�ീകരി���്.
േകാർ�േറഷൻ വിൽ�� പാ��് വ��ൾ�്
ISO 22000/ HACCP/ AGMARK/ FSSAI
�ണനിലവാരം നിർബ�മാ�ിയി��്. ഓേരാ
ജി�യിേല�ം ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്  ഓഫീസർ
സൈ�േകാ വി�നശാലകളിൽ നി�് ഏകേദശം
ഇ�പേതാളം ഭ��വ���െട സാ�ി�കൾ എ�ാ
മാസ�ം റാൻഡമായി േശഖരി�  ്േകാ�ിയി��
CFRD ലാബിൽ അയ�  ്�ണനിലവാര പരിേശാധന
നട�� കർശന �ണനിലവാര
നിയ�ണസംവിധാന�ം നിലവി��്. െട�കളിൽ
പരാജയെ��� ഭ�� വ���െട വി�ന
നിർ�ിവ��തി�ം വിപണിയിൽ നി�ം
പിൻവലി��തി��ളള അടിയ�ിരനടപടികൾ
സ�ീകരി��തിേനാെടാ�ം സൈ�യർെ�തിെര
വിലേ�ർെ���ൽ, പിഴ ഈടാ�ൽ അട��ളള
കർശന നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
ഡിേ�ാകളിൽ കാലാകാല�ളിൽ ഭ��വ���െട
�ണനിലവാര�ിൽ വ�� മാ��ൾ ഉൾെ�ാ�്
പരിേശാധനകൾ ��തൽ ശ�ിെ���തി�ളള

കർശന നടപടികൾ എ��വ�� .േകാവിഡ്
വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സൈ�േകാ വഴി
വിതരണം െച�വ�� ഭ�� കി�ിൽ ഉൾെ��
സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��വാ�ം
േമൽ പറ� സംവിധാനം തെ�യാണ്
ഉപേയാഗെ����ത്. ഓണ�ി�ിൽ
ഉൾെ���ിയി�� സാധന��െട �ണ നിലവാരം
പരിേശാധി�വാൻ ക�ാളി�ി വിഭാഗ�ം വിജിലൻസ്
വിഭാഗ�ം സം��മായി േചർ�് എ�ാ
ജി�കളിെല�ം കി�് പാ�ിംഗ് െസ��കളിൽ
പരിേശാധന നട�ിയി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


