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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 722 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൺസ�മർെഫഡിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

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

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കൺസ�മർ െഫഡിെ�

ഓൺൈലൻ വ�ാപാര പരിപാടി�െട �വർ�ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2020 ഏ�ിൽ മാസെ� ആദ� ഘ� േകാവിഡ്  
വ�ാപന സമയം �തലാണ്  കൺസ�മർെഫഡിൽ

ഓൺൈലൻ വ�ാപാരം ആരംഭി�ി��ത് . അവശ�

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ കി�കളാ�ി

വിതരണം െച�കയാണ്  ആദ� ഘ��ിൽ

െച�ി��ത് . ര�ാം ഘ� േകാവിഡ്  
വ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി ഈ പ�തി വി�ലീകരി�  ്
എ�ാവിധ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം വിതരണം

െച�ാൻ കഴി�ംവിധം �വർ�ന സ�മാ�ക�ം

ൈപല�്  റ�ായി േകാഴിേ�ാട്   ജി�യിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തി തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, ക�ർ, മല�റം,
വയനാട്  ജി�കളിേല�ം ഇതിനകം വ�ാപി�ി�ി��് .
മ�്  ജി�കളിൽ ഓൺൈലൻ വ�ാപാരം ഉടൻ

ആരംഭി��താണ് . www.consumerfed.in െവബ് 
ൈസ�ാണ്  ഓൺൈലൻ വ�ാപാര�ിനായി

ഉപേയാഗി��ത് . േകാഴിേ�ാട്  , വയനാട്  , ക�ർ,
കാസർേഗാഡ്  , മല�റം ജി�കളിലായി േഹാം

അ�യൻ�ം, ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ��ം 2021
ഓണ�ാല�്  ഓൺൈലനായി

ഉപേഭാ�ാ�ളിേലെ��ി�ി��.

(ബി) കൺസ�മർ െഫഡിെ� േഹാം െഡലിെവറി

സംവിധാനം വി�ലീകരി�വാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്   മഹാമാരി�െട കാലഘ��ിലാണ് 
കൺസ�മർ െഫഡിൽ നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��ം, അവശ� മ��ക�ം വീ�പടി�ൽ

എ�ംവിധം േഹാം െഡലിെവറി സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയത് . ജീവന�ാർ ഇ�ച�

വാഹന�ളി�ം മ�ം സാധന�ൾ എ�ി�

നൽ�കയാണ് െച��ത് . �ാേദശികമായി

�വർ�ി�� �ിേവണികളിെല�ം, അതത് 
റീജിയണൽ ഓഫീ�കളിെല�ം ജീവന�ാ�െട

േഫാൺ ന��കൾ പ�ദ�ാര പരസ�െ���ി
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��ത ന��കളിേല�്  വാട്  സ്   ആ�്  �ഖാ�ിരം

ലഭി�� ഓർഡ�കൾ അ�സരി��

സാധന�ളാണ്  വീ� പടി�ൽ എ�ി�

നൽ��ത് . ഇതിനായ്   �േത�ക ചാർ�് 
ഈടാ��ി�. ��വൻ ജി�കളിേല�ം

�ിേവണികളിൽ േഹാം െഡലിെവറി സംവിധാനം

ആവശ��� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി ന� നിലയിൽ

�വർ�ി�വ��. നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ

�േഖന മ��ക�ം േഹാം െഡലിവറിയായി

ആവശ��� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി�  ്
നൽകിവ���്.

(സി)

േകാവിഡ്കാല ഭ���ാമം പരിഹരി��തിന്

കൺസ�മർ െഫഡ്  വഴി ശ�മായ ഇടെപടൽ

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്കാല ഭ���ാമം പരിഹരി��തിനായി

കൺസ�മർ െഫഡിെ� കീഴി�� എ�ാ �ിേവണി

�ണി�കളി�ം ഉപേഭാ�ാ��െട വാട്  സാ�്  ��് 
�പീകരി�  ് അവരിൽനി�ം അവശ�നിേത�ാപേയാഗ

സാധന��െട ഓർഡർ സ�ീകരി�  ് വീ�കളിൽ

എ�ി�  ് നൽകി. അേതാെടാ�ം ഓൺൈലൻ

െവബ്  ൈസ�് ആയ www.consumerfed.in വഴി

ഓർഡർ േശഖരി�  ് അവശ� നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ േഹാം െഡലിവറി സംവിധാന�ി�െട

വിതരണം ഉറ�ാ�ി. �ടാെത കെ�യിൻെമ�് 
േസാ�കളിൽ െമാൈബൽ �ിേവണികൾ

ഉൾെ���ി നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ

എ�ി� നൽ��തിന്  സാധി�. ഭ�� ധാന�

ദൗർലഭ�ം ഉ�ാകാതിരി�ാൻ ര�

മാസേ��് ആവശ�മായ നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ േഗാഡൗ�കളിൽ േശഖരി�  ്
ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം നട�ക���ായി.

(ഡി)

േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ിനായി �റ �വില�്

�തിേരാധ െമഡി�ൽ കി�് നീതി െമഡി�ൽ  
േ�ാ�കളി�െട വിപണിയിൽ എ�ി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മഹാമാരി സാഹചര��ൾ കണ�ിെല��്

�തിേരാധ േശഷി വർ�ി�ി�വാൻ

ഉപേയാഗിേ�� 10 ഇനം ഉൽ���ൾ

ഉൾെ���ി 200/- �പ നിര�ിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് 
ലഭ�മാ�� തര�ിൽ ഒ� േകാവിഡ്   �തിേരാധ

കി�് നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി വിതരണം

െച�ി��. മാസ്ക് , �ഖ ഷീൽഡ്  ,
പാരെസ�ാേമാൾ, ആേരാഗ�ദായക ഇന�ൾ

എ�ിവ �തിേരാധ െമഡി�ൽ കി�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��. ഇവ കൺസ�മർ

െഫഡിെ��ം, വിവിധ സഹകരണ

സംഘ��േട�ം നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി

വിതരണം െച�ക���ായി��.

(ഇ) േകാവിഡ്  �തിേരാധ സാമ�ികളായ മാസ്ക്,
സാനിൈ�സർ എ�ിവ സംഭരി�  ്�റ� വില�്

നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ വഴി വിതരണം

(ഇ) മാസ്ക്, സാനിൈ�സർ �തലായ ഉൽ���ൾ

ക�നി/വിതരണ�ാരിൽ നി�ം േനരി�്  വലിയ

അളവിൽ സംഭരി�  ് �റ� നിര�ിൽ
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െച�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കൺസ�മർെഫഡ്  േനരി�്  നട�� നീതി

െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ, സഹകരണ സംഘ�ൾ

നട�� നീതി െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ എ�ിവ

�േഖന വിതരണം െച�ി��. സർ�ാർ

സംരംഭമായ െക.എസ്  .ഡി.പി. ഉൽ�ാദി�ി��

സാനിൈ�സ�ക�ം വിതരണം നട�ിയി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


