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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2192 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗജന�മായി കി�് വിതരണം െച� വകയിൽ െചലവഴി� �ക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)
േകാവി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ാെക

േറഷൻ കടകൾ വഴി നാളി�വെര സൗജന�മായി
വിതരണം െച� കി�ക�െട എ�ം എ�;

(എ) േകാവിഡ്   19 വ�ാപന�മായി ബ�െ��് വിവിധ
മാസ�ളിലായി സം�ാനെ� എ�ാ വിഭാഗം
േറഷൻ കാർ�ടമകൾ�മായി േറഷൻ കടകൾ
വഴി നാളി�വെര 10,98,77,132 കി�കൾ
വിതരണം െച�ക��ായി.

(ബി) ഇ�കാരം അഗതി, അനാഥ, ��ജന
മ�ിര�ളിൽ േനരി� വിതരണം െച� കി�ക�െട
എ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം വിവിധ േ�മ�ാപന�ളിെല അേ�
വാസികൾ�് 89741 കി�കൾ വിതരണം
നട�ിയി��്.

(സി)
ആയതിേല�ായി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കി�് വിതരണ�ിനായി സൈ��േകാ�് നാളി�
വെര 5538.48 േകാടി �പ അ�വദി�
നൽകിയി��്.

(ഡി) സാധന�ൾ കി�ിൽ പാ�് െച�ാൻ െചലവഴി�
�ക, പാ�് െച� സാധന�ൾ സ�ിയിൽ

നിറ��തിന് െചലവഴി� �ക, കി�് നൽ��
സ�ി� െചലവഴി� �ക, േറഷൻ കടകളിൽ
ഇവ എ�ി� നൽകാ�ളള യാ�ാ െചലവിന്
െചലഴി� �ക, കയ�ിറ�് ഇന�ിൽ െചലവഴി�
�ക എ�ിവ ഓേരാ�ി�ം എ�േകാടി �പ
വീതമാെണ�് തരം തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) കി�ി�ൾെ�� ഇന�ളിൽ ചാ�കളിൽ
ലഭ�മാ���ം പാ�് െചേ��ി വ���മായ
ഇന�ൾ പാ�് െച�് കി�ിലാ��തിന്
താെഴ�റ�ം �കാരം പാ�ിംഗ് ചാർ�്

അ�വദി�ി��്. ചാ�കളിൽ ലഭ�മാ��
ഇന�ൾ നിർ�ി� അളവിൽ ��ി പാ�്
െച��തിന് (പാ��് ഒ�ിന്) 31.03.2021 വെര
: 1.40 �പ 01.04.2021 �തൽ : 1.65 �പ കി�ിൽ
ഉൾെ�� എ�ാ ഇന��ം കി�ിലാ�ി സീൽ
െച��തിന് : 2.00 �പ ഇ�കാരം ഓേരാ
കി�ി�ം ഉൾെ�� ചാ�കളിൽ ലഭി� പ�സാര,
�വര�രി�്, ഉ��്, കടല, ഉണ�ലരി �തലായ
ഇന�ൾ പാ�് െച�തിന് േമൽ നിര�ിൽ
െതാഴിലാളികൾ�് പാ�ിംഗ് ചാർ�്

അ�വദി�ി��്. �ടാെത കി�് വിതരണ�ിനായി

ഏെ��� േഗാഡൗ�ക�െട വാടക, കയ�ിറ�
�ലി, �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�്, ദിവസേവതന
െതാഴിലാളികൾ�ളള �ലി എ�ിവ�ായി കി�ിൽ
ഉൾെ�� ഇന��െട വില�െട 10 ശതമാനം
എ�ാ�ിഷ്  െമ�് ചിലവായി െ�ാവിഷണലായി
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കണ�ാ�ിയി��്. ഇനം തിരി�ളള ചില�കൾ
ആഡി�് �ർ�ിയായതി� േശഷം മാ�േമ
ലഭ�മാ�ക�ള�. കി�് നൽ�� �ണിസ�ി

െട�ർ �േഖന�ം ��ംബ�ീ �േഖന�മാണ്
സൈ�േകാ വാ�ിയത്. �ണി സ�ി�െട വില
സ�ിെയാ�ിന് 12 �പ നിര�ിലാണ്
കണ�ാ�ിയി�ളളത്. ഇ�ര�ിൽ ആവശ�മായ

�ണിസ�ി�് ഏകേദശം 132 േകാടി �പ േവ�ി
വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളത്. �ത�മായ
കണ�് ആഡി�് �ർ�ിയായതി� േശഷം
മാ�േമ ലഭ�മാ�ക�ള�.

(ഇ)

ഇ�മായി ബ�െ��് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�്
ക�ീഷൻ ഇന�ിൽ നാളി�വെര നൽകിയ �ക
എ�യാണ് ; ഇനി നൽകാ�� �ക
എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) േകാവിഡ്  േരാഗബാധ�െട പ�ാ�ല�ിൽ

സം�ാനെ� എ�ാ വിഭാഗം േറഷൻ കാർഡ്
ഉടമകൾ�ം സൗജന�മായി ഭ�� കി�് വിതരണം
െച� വകയിൽ 2020 ഏ�ിൽ, െമയ്  മാസം
വിതരണം െച� 84,48,016
അതിജീവനകി�കൾ�് കി�് ഒ�ിന് 7 �പ
നിര�ിൽ 5,91,36,112/- �പ 05.08.20 �ം, 2020
ആഗ�്, െസ�ംബർ മാസ�ളിൽ വിതരണം
െച� 93,78,536 കി�കൾ�് കി�് ഒ�ിന് 5 �പ
നിര�ിൽ 4,68,92,680/- �പ 26.02.2021 �ം
േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് ൈകകാര��ിലവ്
അ�വദി�  ്നൽകിയി��. ഒേ�ാബർ 2020
മാസം �തൽ വിതരണം െച� കി�കൾ�്
ൈകകാര��ിലവ് അ�വദി�� കാര��ിൽ

തീ�മാനം എ��ി�ി�.

(എഫ്) ഇ�ര�ിൽ േറഷൻ കടകൾ വഴി�ളള
സൗജന� കി�വിതരണം �ടർ�ം നൽകാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

(എഫ്)
ഇ�ാര��ിൽ തീ�മാനം എ��ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


