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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 299 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൈ�േകാ �ണി� താൽ�ര�പ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

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

(എ) അ�് ല�ം �പ�് �കളി�� എ�ാ ഇടപാ�ക�ം
ഇ-െടൻഡർ വഴിയായിരി�ണം എ� ഉ�രവ്

ലംഘി�  ്ശബരി ഉ���ൾ
വിപണിയിെല�ി�ാൻ സൈ�േകാ
താൽ�ര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ;

(എ) ഉ�രവ് ലംഘനം ഒ�ം തെ� നട�ി�ി�. 5
ല��ി� �കളി�� എ�ാ ഇടപാ�ക�ം
�താര�മായ രീതിയിൽ ഇ-െടൻഡർ വഴിേയ
നട�ാ��. സൈ�േകാ�െട േനരി�� േമൽ
േനാ��ിൽ �ണേമ��� ��തൽ ഉത്പ��ൾ
ന�ായമായ വില�് ശബരി �ാൻഡിൽ
വിപണിയിലിറ��തിെ� ഭാഗമായി, കറി പൗഡർ
, മസാല പൗഡർ എ�ീ ഉൽ���ൾ
േ�ാസ�ിംഗ് �ണി�് ലീസിെന�� ശബരി
�ാൻഡിൽ ഉത്പാദി�ി� േ�ാസ�് െച�
വിതരണം നട��തി�ം, റവ/�ചി, ൈമദ,
�ടം�ളി, ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സർ, ഹാൻഡ്  വാഷ് ,
ലിക�ിഡ്  േടായ്  ല�് �ീനർ, ഡി�ർജ�് പൗഡർ,
സൺ�വർ ഓയിൽ/പാേമാലിൻ എ�ിവ ശബരി
�ാൻഡിൽ േ�ാസ�് െച� വിതരണം
നട��തി�ം േബാർഡ്  അ�മതി ലഭി�തിെന
�ടർ�്, ടി വിഷയം സൈ�േകാ�െട ആദ�
സംരംഭമായതിനാൽ, അതിെ� വിവിധ സാേ�തിക
വിഷയ�െള�റി�ം, െ�സിഫിേ�ഷെന
സംബ�ി�ം അറി�� നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�്
താ�ര�പ�ം �ണി� ,് �താര�മായ രീതിയി��
സാേ�തിക ചർ�കൾ�് േശഷം െടൻഡർ
�ണി��തിന് �േ�ാടിയായി
െ�സിഫിേ�ഷ�കൾ

അ�ിമമാേ��തായി��്. അതിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് താത്പര�പ�ം
�ണി�ി��ത്. സൈ�േകാ�െട ന�ം
�റ��തിനായി ഭ�� സാധന�ൾ�് �റെമ
അവശ� സാധന�ൾ �ടി ശബരി �ാൻഡിൽ
വിപണിയിലിറ���്. സൈ�േകാ�െട
�ണേമ��� ഉൽ���ൾ
വിപണിയിലിറ��തിന് സൈ�േകാ�െട
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േനരി�� േമൽ േനാ�ം അത��ാേപ�ിതമാണ്.
ശബരി �ാൻഡിൽ ശബരി ച�ി �ഷ്  ആ�
േ�ാസസ്  െച� വിതരണം െച� വ��.
അതിനാവശ�മായ അസംസ്  �ത വ� (േഗാത�്)
പർേ�സ്  വിഭാഗം ഇ- െടൻഡർ നടപടികളി�െട
ലഭ�മാ��. 19.11.2018- െല 17/428 ന�റായ
േബാർഡ്  തീ�മാന�ിെ��ം 12.03.2019 െല
38/C2/2019 F&CSD ന�റായ സർ�ാർ
അ�മതി�െട�ം അടി�ാന�ിൽ ശബരി
അ�ംെപാടി/��െപാടി എ�ിവ താ�ര�പ�ം
�ഖാ�ിരം ഫാ�റി ലീസിെന�� േ�ാസ�് െച�
പാ�് െച� വിതരണം നട��തിനാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ��തൽ
ഉൽ���ൾ ശബരി �ാൻഡിൽ
ഉൾെ����തിന് സൈ�േകാ ഡയറ�ർ
േബാർഡ്  തീ�മാനി� �കാരം താ�ര�പ�ം
�ണി�വാൻ സൈ�േകാ തീ�മാനി�ി��.
താ�ര�പ�ം നൽ�� �ാപന�ൾ�് 100 േകാടി
�പ വാർഷിക വി�വരവ് േവണെമ�ം ISO
Certification, െടൻഡറിൽ പെ����
�ാപന��െട ഫാ�റി സൈ�േകാ െഹഡ്
ക�ാർേ��ിെ� 35 കിേലാമീ�ർ ��ളവിന്
ഉ�ിലായിരി�ണം എ�ീ നിബ�നകൾ

മാ�ണെമ�് സർ�ാർ തല�ിൽ ആവശ�െ��
�കാരം മാ�ം വ��ിയി��്. 100 േകാടി
വാർഷിക വി�വരവ് എ�ത് ഒ� േകാടിയായി
മാ�ിയി��്. ISO Certification നിബ�ന, 35
കിേലാമീ�ർ ��ളവിനക�് ഫാ�റി േവണം എ�ിവ
മാ�ിയി��്.

(ബി)

എ�ിൽ ഏെതാെ� ഉ���ൾ വാ��തിനാണ്
ഇ�കാരം താൽപര�പ�ം �ണി�െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) റവ/�ചി, ൈമദ, കറി പൗഡർ, മസാല പൗഡർ,
�ടം�ളി, ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സർ, ഹാൻഡ്  വാഷ് ,
ലിക�ിഡ്  േടായ്  ല�് �ീനർ, ഡി�ർജ�് പൗഡർ,
സൺ�വർ ഓയിൽ/ പാേമാലിൻ എ�ീ
ഉ���ൾ വാ��തിനാണ് ഇ�കാരം
താൽപര�പ�ം �ണി�ി��ത്.

(സി) ഇത് സംബ�ി�  ്േക� വിജിലൻസ്
ക�ീഷെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
ഉ�ര�കൾ ലംഘി�െകാ�് സൈ�േകാ
കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ
താൽപര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി)
േക� വിജിലൻസ്  ക�ീഷെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം ഉ�ര�കൾ ലംഘി�െകാ�്
താ�ര�പ�ം ഒ�ം തെ� കഴി� അ�
വർഷ�ാലയളവിൽ �ണി�ി�ി� .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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