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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2194 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭ���ി�് വിതരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഭ���ി�് വിതരണം
നട�ക��ാേയാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  സമാശ�ാസ പ�തി�െട ഭാഗമായി
അതിജീവന�ി�് (ഏ�ിൽ-െമയ്  2020),
േകാവിഡ്  കാല ഓണ�ി�് 2020, 2020
െസപ്�ംബർ മാസം�തൽ 2021 �ൺ മാസം
വെര സം�ാനെ� എ�ാ കാർ�ടമകൾ�ം
േകാവിഡ്  �ടർ സമാശ�ാസ കി�് എ�ിവ
െപാ�ജന�ൾ�് സൗജന�മായി
ലഭ�മാ�ിയി��്. 2021 ഓഗ�് മാസ�ിൽ

സൗജന� ഓണകി�ം വിതരണം െച�ി��്.
�ടാെത േകാവിഡ്   19 വ�ാപന�മായി ബ�െ��

ജീവേനാപാധി ന�െ�� തീരേദശ, ഉൾനാടൻ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ഫിഷറീസ്  വ��്
നൽ�� ലി�ിെ� അടി�ാന�ി�ം

സം�ാനെ� വിവിധ േ�മ�ാപന�ളിെല

അേ�വാസികൾ�് സാ�ഹ�നീതി വ��്
നൽ�� ലി�് �കാര�ം സൗജന� ഭ��

കി�കൾ വിതരണം നട�ിയി��്.

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�മായി എ� തവണ ഭ���ി�് വിതരണം
െച�ക��ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെമാ�ാെക�ളള േറഷൻ കടകളി�െട
എ�ാ വിഭാഗം കാർ�ടമകൾ�ം 13 തവണ
സൗജന� ഭ���ി�കൾ വിതരണം െച�ി��്.

(സി) ഓേരാ തവണ�ം ഭ���ി�ിൽ

ഉൾെ���ിയി�� വിഭവ�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി)
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി��

(ഡി) ഓേരാ തവണ�ം ഒ� കി�ിനായി െചലവഴി� �ക
എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി)
അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ�ിരി��

(ഇ) ഭ���ി�ിെ� വിതരണ�ിനായി ഡീലർമാർ�്
അ�വദി� ക�ീഷൻ എ�യാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സൗജന� 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�്
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ഒ�ിന് 5 �പ നിര�ിൽ 4,68,92,680/- �പ
26.02.2021 �ം േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�്
അ�വദി�  ്നൽകിയി��

(എഫ്) സം�ാന�് ആെക ഭ���ി�്

വിതരണ�ിനായി െചലവഴി� �കെയ�?
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

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

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   1

              I  കകകോവവിഡഡ് അതവിജജീവനകവിറ്റുകളവിലലെ ഇനങ്ങള് (ഏപവില-ലമെയഡ് 2020)

ക്രമെ
നമ്പര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1. ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
2. പഞ്ചസകോര 1 കവി.ഗകോന്ധം
3. ലചെറുപയര 1 കവി.ഗകോന്ധം
4. കടലെ 1 കവി.ഗകോന്ധം
5. ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര
6. കതയവിലെ 250 ഗകോന്ധം
7. ആട്ട  2 കവി.ഗകോന്ധം
8. റവ / നുറുകഡ് കഗകോതമ്പഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
9. മുളകഡ്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
10. മെലവിലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
11. തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
12. മെഞ്ഞള്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
13. ഉലുവ        100 ഗകോന്ധം
14. കടുകഡ്         100 ഗകോന്ധം
15. കസകോപഡ് 2 എണന്ധം
16. സണ്ലഫ്ലെവരഓയവില 1 ലെവിറ്റര
17. ഉഴുനഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
18. തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

 
         II. ഓണകവിറ്റഡ്   2020   ലലെ ഇനങ്ങള് 

ക്രമെ
നമ്പര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1. പഞ്ചസകോര 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
2. ലചെറുപയര/ വന്പയര 500 ഗകോന്ധം
3. ശരകര 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
4. മുളകുലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
5. മെലവിലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
6. മെഞ്ഞള്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം



7. സകോമ്പകോരലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
8. ലവളവിലച്ചെണ (500 മെവി.ലെവി.)  

അലലങവില
സണ്ഫ്ലെവരഓയവില (1 ലെവിറ്റര)

500 മെവി.ലെവിറ്റര/

1 ലെവിറ്റര
9. പപടന്ധം ഒരു പകോകറ്റഡ്  (12 എണന്ധം)
10. കസമെവിയ / പകോലെട ഒരു പകോകറ്റഡ്
11. കഗകോതമ്പഡ് നുറുകഡ് 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
12. സഞ്ചവി 1

III.  2020    ലസപഡ്റ്റന്ധംബര  മുതല  നവന്ധംബര     വലരയുള്ള  മെകോസങ്ങളവിലലെ   കവിറ്റുകളവിലലെ
ഇനങ്ങള്

ക്രമെ
നമ്പ

ര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1. കടലെ 750 ഗകോന്ധം
2. പഞ്ചസകോര 1 കവി.ഗകോന്ധം
3. ആട്ട 1 കവി.ഗകോന്ധം
4. ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര
5. മുളകുലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
6. ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
7. ലചെറുപയര 750 ഗകോന്ധം
8. തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
9. തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

IV.  2020   ഡവിസന്ധംബരമെകോസ കവിറ്റവിലലെ ഇനങ്ങള്

ക്രമെ
നമ്പ

ര
ഇനന്ധം അളവഡ്



1 പഞ്ചസകോര 500 ഗകോന്ധം
2 കടലെ 500 ഗകോന്ധം
3 ലചെറുപയര 500 ഗകോന്ധം
4 ഉഴുനഡ് 500 ഗകോന്ധം
5 തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
6 നുറുകഡ് കഗകോതമ്പഡ് 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
7 കതയവിലെ 250 ഗകോന്ധം
8 മുളകഡ്ലപകോടവി 250 ഗകോന്ധം
9 ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര
10 തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

  

V. 2021   ജനുവരവി  ,   ലഫെബ്രുവരവി  ,   മെകോരച്ചെഡ് മെകോസങ്ങളവിലലെ കവിറ്റുകളവിലലെ ഇനങ്ങള്

ക്രമെ
നമ്പര ഇനന്ധം അളവഡ്

1 ലചെറുപയര 500 ഗകോന്ധം
2 ഉഴുനഡ് 500 ഗകോന്ധം
3 തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
4 പഞ്ചസകോര 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
5 കതയവിലെ 100 ഗകോന്ധം
6 മുളകഡ്ലപകോടവി  /

മുളകഡ്
100 ഗകോന്ധം

7 കടുകഡ് / ഉലുവ 100 ഗകോന്ധം
8 ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര



9 ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
10 തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

              *  ലഫെബ്രുവരവി  മെകോസലത്തെ  കവിറ്റവില  മെകോസ്കുകള്കൂടവി

ഉള്ലപടുത്തെവിയവിരുന.

      Vi .2021    ഏപവിലമെകോസ കവിറ്റവിലലെ  ഇനങ്ങള്

ക്രമെ
നമ്പര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1 പഞ്ചസകോര 1 കവികലെകോ ഗകോന്ധം
2 കടലെ 500 ഗകോന്ധം
3 ലചെറുപയര 500 ഗകോന്ധം
4 ഉഴുനഡ് 500 ഗകോന്ധം
5 തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
6 ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര
7 കതയവിലെ 100 ഗകോന്ധം
8 മുളകഡ്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
9 ആട്ട 1 കവി.ഗകോന്ധം
10 മെലവിലപകോടവി 100  ഗകോന്ധം
11 മെഞ്ഞള്ലപകോടവി 100  ഗകോന്ധം
12 കസകോപഡ് 2 എണന്ധം
13 ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
14 കടുകഡ് / ഉലുവ 100 ഗകോന്ധം
15 തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

          VII. 2021    ലമെയഡ്   , ജൂണ് മെകോസ കവിറ്റഡ്

ക്രമെ
നമ്പര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1 ലചെറുപയര ½ കവി.ഗകോന്ധം



2 ഉഴുനഡ് ½ കവി.ഗകോന്ധം
3 തുവരപരവിപഡ് ¼ കവി.ഗകോന്ധം
4 കടലെ ¼ കവി.ഗകോന്ധം
5 പഞ്ചസകോര 1 കവി.ഗകോന്ധം
6 കതയവിലെ 100 ഗകോന്ധം
7 മുളകുലപകോടവി/മുളകഡ് 100 ഗകോന്ധം
8 മെഞ്ഞള്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
9 ലവളവിലച്ചെണ ½ ലെവിറ്റര
10 ആട്ട 1 കവി.ഗകോന്ധം
11 ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
12 തുണവിസഞ്ചവി 1 എണന്ധം

VIII. 2021   ഓണകവിറ്റഡ് 

ക്രമെ
നമ്പര

ഇനന്ധം അളവഡ്

1 പഞ്ചസകോര 1 കവി.ഗകോന്ധം
2 ലവളവിലച്ചെണ   500 മെവി.ലെവി.
3 ലചെറുപയര 500 ഗകോന്ധം
4 തുവരപരവിപഡ് 250 ഗകോന്ധം
5 കതയവിലെ 100 ഗകോന്ധം
6 മുളകഡ് /മുളകഡ്ലപകോടവി 100 ഗകോന്ധം
7 മെഞ്ഞള് 100 ഗകോന്ധം
8 കസമെവിയ (180 ഗകോന്ധം)/പകോലെട (180 

ഗകോന്ധം) / ഉണകലെരവി (500 ഗകോന്ധം) ഒരു പകോകറ്റഡ്

9 കശുവണവിപരവിപഡ് (50 ഗകോന്ധം) ഒരു പകോകറ്റഡ്
10 ഏലെയ്ക്ക  (20 ഗകോന്ധം) ഒരു പകോകറ്റഡ്
11 ലനയ 50 മെവി.ലെവി.
12 ശരകരവരട്ടവി/ഉകപരവി 100 ഗകോന്ധം
13 ആട്ട 1 കവി.ഗകോന്ധം
14 ശബരവി ലപകോടവി ഉപഡ് 1 കവി.ഗകോന്ധം
15 ശബരവി ബകോത്തെഡ് കസകോപഡ് ഒലരണന്ധം
16 തുണവി സഞ്ചവി ഒലരണന്ധം

 



                                                          ലസക്ഷന് ഓഫെജീസര 



അനുബനന്ധം   2

ക്രമ
നമ്പര

കകിററ്റ് ഒര കകിറകിനന്റെ  വകില (Rs)

1
കകകോവകിഡറ്റ് അതകിജജീവന കകിററ്റ് (ഏപകില-
നമയറ്റ് 2020)

973.79

2 ഓണകകിററ്റ് 2020 500

3
കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-നസപറ്റ്റന്ധംബര
2020

416.63

4
കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-ഒകകകോബര
2020

416.63

5
കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-നവന്ധംബര
2020

416.63

6
കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-ഡകിസന്ധംബര
2020

503.96

7 കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-ജനുവരകി 2021 402.49

8
കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-നഫെബ്രുവരകി
2021

427.49

9 കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-മകോരചറ്റ് 2021 402.49

10 കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-ഏപകില 2021 521

11 കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-നമയറ്റ് 2021 482.35

12 കകകോവകിഡറ്റ് സമകോശശകോസകകിററ്റ്-ജൂണ 2021 471.35

13 ഓണകകിററ്റ് 2021 563.75

                                                                                           നസക്ഷന് ഓഫെജീസര


