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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 300 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 

�ീ. എ. രാജ 

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

(എ) വിപണിയിൽ കാര��മമായി ഇടെ��െകാ�്

�ണനിലവാര�� സാധന�ൾ �റ� വില�്

ലഭ�മാ�ക എ� നയം �ാവർ�ികമാ��തിെ�

ഭാഗമായി ആരംഭി� മാേവലി േ�ാ�ക�െട

�വർ�നം കാര��മമാ��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിപണിയിൽ കാര��മമായി ഇടെ��െകാ�്

�ണനിലവാര�� സാധന�ൾ �റ� വില�്

ലഭ�മാ�ക എ� നയം �ാവർ�ികമാ��തിെ�

ഭാഗമായി ആരംഭി� മാേവലി േ�ാ�ക�െട

�വർ�നം കാര��മമാ��തിനായി സൈ�േകാ

താെഴ പറ�ം �കാരം നടപടികൾ എ��

വ���്. I) സൈ�േകാ വിൽ�നശാലകൾ

നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ��തൽ വി�വര��

മാേവലി േ�ാ�കൾ വി�വരവിെ�

അടി�ാന�ി�ം െക�ിട��െട

ലഭ�ത��സരി�ം വി�ലീകരി� വ��. �റ�ത്

700 ച.അടി വി�ീർ��ളള െക�ിട�ൾ

ലഭ�മായാൽ മാേവലി ��ർ േ�ാ�കളാ�ം 1500
ച.അടി�് �കളിൽ വി�ീർ��� െക�ിട�ൾ

ലഭ�മായാൽ ��ർ മാർ��കളാ�ം ഉയർ�ാ��

നടപടികൾ എ�� വ��. II) ��തൽ

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ േശഖരി��തിനായി

�റ�ത് 500 ച.അടിെയ�ി�ം വി�ീർ���

സൗകര��ദമായ െക�ിട�ളിലാണ് �തിയ മാേവലി

േ�ാ�കൾ അ�വദി��ത്. �ല�റവ് ഉ�

മാേവലി േ�ാ�കളിൽ ��തൽ �ല സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിന് നിർേ�ശ�ൾ നൽകി നട�ിലാ�ി

വ��. III) �ല സൗകര�ം �റ�

വി�നശാലകളിേല�് ��തൽ �ാവശ�ം

സാധന�െള�ി� െകാ�്

അവശ�സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ� വ���. IV)
�ൻ മാസ�ളിെല വി�ന, കഴി� വർഷം ഇേത

മാസ�ളിെല വി�ന, ഉൽസവ സീസൺ �തലായവ

കണ�ിെല��് എ�ാ വി�ന ശാലകളി�ം

മതിയായ അളവിൽ അവശ� സാധന�ൾ എ�ി�

െകാ��വാൻ എ�ാ ഡിേ�ാകൾ�ം നിർേ�ശം
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നൽകിയി��്. V) സൈ�േകാ�െട വാഹന�ൾ

ലഭ�മ�ാ� സ�ർഭ�ളിൽ സ�കാര�

വാഹന��െട േസവനം �ടി ഉപേയാഗെ���ി�ം

അവശ�സാധന�ൾ എ��ം േവഗം

വി�നശാലകളിെല�ി�ാൻ എ�ാ ഡിേ�ാ

മാേനജർമാർ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്. VI)
മാേവലി േ�ാ�കളിൽ അവശ�സാധന�ൾ

യഥാസമയം ലഭ�മാ�വാനായി േ�ാ�് ലഭ�മായ

ഡിേ�ാകളിൽ നി�് മ� ഡിേ�ാകളിേല�ം

സാധന�ൾ എ�ി�െകാ��ാ�� നിർേ�ശം

എ�ാ േമഖല മാേനജർമാർ�ം നൽകിയി��്. VII)
സൈ�േകാ വി�നശാലക�െട �വർ�നം

വിലയി���തിനായി സൈ�േകാ�െട കീഴിൽ

�സ�മായ ഒ� ഓഡി�് & ഇൻെ��ൻ

വിഭാഗം �വർ�ി���്. ഇതി� �റെമ സിവിൽ

സൈ�സ്  േകാർ�േറഷെ� �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ��തിന് ഡിേ�ാ തല�ി�ം, േമഖലാ

കാര�ാലയ തല�ി�ം, േക�കാര�ാലയ തല�ി�ം

�വർ�ന അവേലാകനം നട�ക�ം ���ൾ

പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച���്. VIII) സ�ിഡി

സാധന��െട േ�ാ�് ആവശ��ിന് എ�ാ

വി�ന ശാലകളി�ം ഉറ�വ���തി�ം അവ�െട

��പേയാഗം തട��തി�ം SP റാ�ി��

ഉേദ�ാഗ�െ� (വിജിലൻസ്  ഓഫീസർ)
േനത�ത��ിൽ വിജിലൻസ്  സ്ക�ാ�കൾ,
ഇേ�ണൽ ഓ ഡി�് വിഭാഗം, �നിയർ മാേനജർ

(മാർ��ിംഗ് & ഇൻെ��ൻ) എ�ിവർ �േഖന

വി�നശാലകളിൽ പരിേശാധന നട�ി വ���്.
IX) മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ

�താര�മാ��തിന് േ�ാ�കളിൽ ക�ാമറ

സർവയിലൻസ്  സംവിധാനം ഏർെ����

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. X) മാേവലി

േ�ാറിൽ നി�ം സാധന�ൾ ഓൺൈലനായി

ഓർഡർ െച��വർ�് സാധന�ൾ

വീ�ിെല�ി��തി�� പ�തി�ം �േരാഗമി�

വ��.

(ബി) എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ് സംവിധാനം

നട�ാ��ത് മാേവലി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം

െമ�െ����തിന് എ�െനെയ�ാം

സഹായകരമാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ് (ERP)
സംവിധാനം നട�ാ��ത് വഴി മാേവലി

േ�ാ�ക�െട േ�ാ�് ലഭ�ത, വിൽ�ന വിവര�ൾ

യഥാസമയം അറി�വാ�ം അ�വഴി അവശ�

സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�വാ�ം സാധി��.
ഇ�ര�ിൽ ERP നട�ിലാ��ത് മാേവലി

േ�ാ�ക�െട േസവനം െമ�െ���ാൻ

സഹായകരമാണ്. െപാ�വിപണിയിൽ

വിലനിലവാരം നിയ�ി��തി�ം,
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അവശ�വ��ൾ �റ�വില�് അർഹരായവർ�്

േവഗ�ിൽ, എ�ി��തി�ം േവ�ി ഫല�ദമായ

രീതിയിൽ വിപണിയിൽ ഇടെപ�െകാ�ിരി��

സൈ�േ�ായിൽ നിലവി�� 1500-ൽ പരം ഔ�്

െല�കെള�ം, 56 ഡിേ�ാകെള�ം ക���ർ വഴി

ബ�ി�ി�െകാ�് സമ�മായ പ�തി �പേരഖ

(Detailed Project Report) അടി�ാനമാ�ി ERP
(എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ്) േസാ�് െവയർ

നട�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


